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місяці 2019 року – аналіз Центру досліджень армії, конверсії та
роззброєння (ЦДАКР)
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ОДКБ. От кризиса к кризису
Угроза переориентирования ИГИЛ через Афганистан в
Центральную Азию

Проект Закону України «Про державне оборонне замовлення»
Порівняльна таблиця
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Загальні
оцінки
ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 1 лютого 2019

Ключові виклики і ризики у сфері безпеки і оборони у першому місяці 2019
року – аналіз Центру досліджень армії,
конверсії та роззброєння (ЦДАКР)

Фахівці Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР)
пропонують свій аналіз ключових тенденцій у сфері безпеки і оборони першої
половини листопада 2018 року.

Рік двох виборів – президентських та
парламентських, - характеризуватиметься різким збільшенням
ризиків. Перша, найвища група ризиків, пов’язана із періодами вакууму
управлінських ланок та, відповідно,
відповідальності – не стільки за
неправильні рішення, скільки за
неприйняті рішення

сім, впливом на українську політику
з боку ворожої Росії та ключових західних столиць.
Експерти ЦДАКР оцінюють як
дуже високими ризики впровадження в українську систему влади проросійських політиків та фахівців, що
можуть негативно впливати на суспільство та майбутні рішення влади.
Зокрема, внаслідок, з одного боку,
високого рівню недовіри до чинної
влади та й безпосередньо діючого
президента, а з іншого боку, через
відсутність очевидних лідерів серед
нових політиків або потенційних
представників оновленої влади.
ЦДАКР передбачає, що основні зусилля ворожого Кремля спрямовуватимуться на розхитування сус-

У січні 2019 р. Україна вступила у
найбільш ризикований період політичного життя, який може визначити майбутнє держави на наступні
п’ять років. Рік двох виборів – президентських та парламентських, - характеризуватиметься різким збільшенням ризиків. Перша, найвища
група ризиків, пов’язана із періодами
вакууму управлінських ланок та, відповідно, відповідальності – не стільки за неправильні рішення, скільки
за неприйняті рішення. Йдеться про
періоди до двох і більше місяців після кожних виборів, коли відбуватиметься переформатування структур
влади. Друга група ризиків напряму
пов’язана із першою, але визначається зовнішніми чинниками, переду-
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При цьому Москва старанно утримуватиметься від розгортання
масштабних бойових дій, але водночас підтримуватиме високий (інколи найвищий) рівень воєнної загрози

Лише три з зареєстрованих кандидатів у президенти – чинний президент Петро Порошенко, колишній
міністр оборони Анатолій Гриценко
та екс-голова СБУ і екс-керівник
розвідувального співтовариства
України Ігор Смешко, - розуміються
на військових справах та цілком
сприймаються у якості Верховного
Головнокомандувача

Лише декілька кандидатів першої
лінії потрапляють у дуже визначальне поле, яке умовно фахівці
визначають як «нові обличчя» або
«нові люди». Це, зокрема, Володимир Зеленський, частково, Анатолій
Гриценко та декілька маловідомих
кандидатів

ти. Зокрема, лише три з зареєстрованих кандидатів у президенти – чинний президент Петро Порошенко,
колишній міністр оборони Анатолій
Гриценко та екс-голова СБУ і екскерівник розвідувального співтовариства України Ігор Смешко, - розуміються на військових справах та
цілком сприймаються у якості Верховного Головнокомандувача. Для
де-факто воєнного часу, це є досить
вагомим елементом. При цьому усі
означені кандидати є прозахідними
за своїми поглядами.
Крім того, лише декілька кандидатів першої лінії потрапляють у
дуже визначальне поле, яке умовно
фахівці визначають як «нові обличчя» або «нові люди». Це, зокрема,
Володимир Зеленський, частково,
Анатолій Гриценко та декілька маловідомих кандидатів. Як очікується, цей чинник суттєво вплине на
перебіг кампанії, зокрема, у перерозподілі голосів, та особливо, торкатиметься змін у парламентській
кампанії.
То ж, на підставі власних досліджень Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Київський міжнародний інститут
соціології (КМІС) та Центр Разумкова оприлюднили 31 січня результати великого соціологічного дослідження, в якому опитано 11 тис.
громадян України у всіх регіонах.
Згідно з даними вказаних структур,
якби президентські вибори відбулися сьогодні, то до другого туру ви-

пільства та утворення негативних
суспільних настроїв з метою формування максимального можливого
простору хаосу, який дозволить
впливати на вибори. При цьому Москва старанно утримуватиметься від
розгортання масштабних бойових
дій, але водночас підтримуватиме
високий (інколи найвищий) рівень
воєнної загрози. Для досягнення
вище вказаної мети Кремль вдаватиметься до: 1) максимально можливого інформаційного тиску з використанням міжнародних інститутів,
інформаційних провокацій, просування фейкової інформації та використання всліпу груп населення
України; 2) до залякування суспільства шляхом проведення диверсій на
усій території України та атак на передньому краї фронту на сході держави; 3) провокацій проти кандидатів у президенти, які становлять
найбільшу загрозу Росії через свою
відверту прозахідну позицію.
Станом на 30 січня 2019 р. ЦВК
зареєструвала 24 кандидата в президенти України на виборах 31 березня 2019 року, серед яких визначені політологами претенденти
«першого ешелону». Це, зокрема,
Юлія Тимошенко, діючий президент
Петро Порошенко, шоумен Володимир Зеленський, а також Анатолій
Гриценко та проросійський кандидат Юрій Бойко.
Досить цікавими можуть бути
оцінки ЦДАКР що особливостей
сприйняття кандидатів у президен-
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Аналітики вбачають у роботі
соціологічних структур чимало
маніпуляцій, однак саме вказана
вище тенденція – потенційно позитивне ставлення до нових постатей, - може суттєво змінити
результати майбутніх президентських та парламентських виборів

Росія хоче повернути Україну під свій
вплив упродовж поточного року
Деякі матеріали стосуються контактів Кремля та Російської православної церкви (РПЦ) - їх одночасно
оприлюднили на сайті DDoSecrets
та в Інтернет-архіві

борів потрапили б Зеленський і Порошенко. Дослідники ґрунтують
свій аналіз на підставі тверджень,
що найбільшу підтримку населення
серед тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, отримав би Володимир Зеленський (23%), друге місце посів би
Петро Порошенко (16,4%), за Юлію
Тимошенко готові відати респонденти 15,7% своїх голосів. Звісно,
аналітики вбачають у роботі соціологічних структур чимало маніпуляцій, однак саме вказана вище тенденція – потенційно позитивне
ставлення до нових постатей, - може
суттєво змінити результати майбутніх президентських та парламентських виборів.
До цього слід додати, що рівень
довіри до чинного президента України залишається стабільно низьким.
Наприклад, згідно з даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології,
оприлюдненими наприкінці січня
2019 р., президенту Порошенку довіряють 16% громадян, а 70% не довіряють.

України. Так, наприкінці січня хакери оприлюднили понад 170 гігабайтів матеріалів щодо агресії РФ проти
України.
Зокрема,
Платформа
Distributed
Denial
of
Secrets
(DDoSecrets) оприлюднила низку
матеріалів і документів, які стосуються російської агресії проти України. Документи з РФ, які було отримано шляхом хакерського зламу,
містять матеріали про російську військову та розвідувальну присутність
на території України. Деякі матеріали стосуються контактів Кремля та
Російської православної церкви
(РПЦ) - їх одночасно оприлюднили
на сайті DDoSecrets та в Інтернет-архіві.
Також унаслідок хакерського злому були отримані матеріли щодо катастрофи малайзійського «Боїнга»
рейсу МН17 у небі над Донеччиною
в 2014 р. та документи російського
експортера зброї «Рособоронекспорт». Крім цього, засновники платформи відкрили доступ до російських електронних листів та інших
матеріалів, які отримали анонімна
хакерська група «Шалтай Болтай».
Хакери стали відомі завдяки злому
електронної пошти низки російських чиновників, зокрема, прем’єрміністра Дмитра Медведєва.
Досить симптоматично, що саме
наприкінці січня 2019 р. позов до Російської Федерації та особисто Володимиру Путіну у зв’язку з катастрофою рейсу МН17, що починався з
обігу кількох громадян Малайзії і

Росія проти України – приклади
Як очікується, РФ розширюватиме арсенал заходів и можливостей
впливу на Україну. Цілком зрозуміло, що Росія хоче повернути Україну
під свій вплив упродовж поточного
року. У цьому контексті варто звернути увагу на методи впливу, які Москва вже застосовує у боротьбі проти
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Австралії, виріс до 291 людини. Таку
цифру назвав адвокат Джеррі Скіннер, який представляє родичів загиблих пасажирів літака, збитого в небі
Донбасу в 2014 році. Він же подав у
ЄСПЛ позов на суму 330 мільйонів
доларів, повідомило 31 січня Ехо
Москви.
Так, серед іншого, стали відомі
завдання, які визначені російським
спецслужбам: «Перед усіма російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання «закрыть украинский вопрос» у 2019 році. «Закрыть»
означає повернути Україну в орбіту
впливу Російської Федерації. І зробити це настільки надійно, щоб «никаких цветных революцій» в Україні
більше ніколи не відбулося. Для цього у Кремлі базуються на трьох сценаріях розвитку подій в Україні», таке повідомлення зробив керівник
СЗР України Єгор Божок.

стану справ у Венесуелі найбільш активно. Важливо згадати, що введення американських санкцій щодо венесуельської нафтової державної
компанії PdVSA — це намір налагодити відносини США з цією державою через лояльність до США. Не зайвим буде згадати, що Венесуела
щодня постачає до США приблизно
500 тис. барелів нафти. Так, відомо,
що санкції блокуватимуть 7 млрд.
активів венесуельської компанії
PdVSA і 11 млрд прибутків від експорту до США в майбутній рік.
Ці факти лише підживлюють напруженість між Вашингтоном та
Москвою, а фахівці вже проголосили
старт нової гонки озброєнь. Наприклад, у ЗМІ наприкінці січня
з’явилася інформація про те, що
США розпочали гонку гіперзвукових озброєнь. Значний вплив на ситуацію мало анонсоване президентом США Дональдом Трампом
розірвання ракетних домовленостей
(ДРСМД). Крім того, на рівні країн
НАТО ведеться підготовка до того,
що угода скоро перестане існувати.
Що ж до Росії, заступник міністра
закордонних справ РФ вказував на
те, що «реально припиняти в реалізації Договору про РСМД нічого» домовленості можна тільки порушити створенням та розгортанням
озброєнь. Обговорення долі угоди
проходило 25 січня на засіданні Ради
Росія - НАТО, однак ніякого прогресу досягнуто не було. Згідно з заявою
генсека
Північноатлантичного

Міжнародна арена
та нові виклики для Росії
Між іншим, на міжнародній арені виникли нові виклики – передусім
внаслідок різкого загострення кризи
у російсько-американських відносинах. Так, політична криза у Венесуелі,
що виникла наприкінці січня після
того, як лідер опозиції та голова Національної Асамблеї Хуан Гуайдо
оголосив себе тимчасовим президентом, ситуація стимулювала суттєві
негативні зміни у російсько-американській риториці. Вашингтон і Москва висловили свою позицію щодо
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Судячи з наданим виданням записів,
в стратегічно важливій долині
Аль-Габ на північному заході провінції Хама підрозділи проросійських
бойовиків вступили в бойове зіткнення з підрозділами проіранських бойовиків, не зумівши домовитися з останніми про контроль над
долиною; при цьому в ході бою
обидві сторони застосували бронетехніку, гранатомети і кулемети

Проіранським збройним загонам
не пощастило - більш численні і добре озброєні проросійські бойовики
швидко взяли під контроль кілька
сіл і досягли невеликого міста Хваіз,
пише далі Spiegel Online. З тих пір обстановка в долині, контроль над
якою оскаржують один у одного Росія і Іран, дещо стабілізувалася. Наразі невідомо, чи матиме продовження цей конфлікт інтересів, але сам
його факт вже став певнім новим ризиком для РФ у цьому регіоні.
Важливим елементом протидії
РФ та нейтралізації намірів Москви
став проект резолюції щодо посилення військової підтримки України
з боку США, який було подано у січні до Сенату США. У документі пропонується низка нових заходів для
надання військової допомоги Україні та запобігання російської агресії.
У документі, внесеному до порядку
денного Конгресу групою у складі
майже семи десятків сенаторів від
Республіканської та Демократичної
партій, законодавці наполегливо закликають президента США скористатися положеннями закону «Про
Бюджет США на 2018 рік на потреби
національної оборони» для посилення потенціалу ЗС України та надати
через відповідні програми Державного департаменту і Пентагону додаткову підтримку нашій державі,
особливо з метою зміцнення морських можливостей України попереджати і запобігати подальшій російській агресії.

альянсу Йенса Столтенберга, НАТО
вбачає «будь-яких ознак прориву по
ДРСМД». У зв’язку з цим альянс заявив про намір виробити альтернативні ініціативи для збереження
контролю над озброєннями. Ці варіанти домовленостей, на думку керівництва військово-політичного блоку, повинні включати інші країни,
які володіють ракетними технологіями - Китай, Індію, Іран, Пакистан і
Північну Корею.
В експертному середовищі вважають, що припинення ДРСМД
можливе. США повідомляють про
вихід за шість місяців, після цього
договір діятиме ще шість місяців.
Ще одним викликом, поки що без
відповіді, стали російсько-іранські
відносини. Так, російсько-сірійські і
ірано-сирійські бойовики зчепилися
один з одним за право контролю над
стратегічно важливою долиною. Про
цей факт повідомило 25 січня німецьке онлайн-видання Spiegel
Online з посиланням на записи радіоперехоплення від 19 січня, що потрапили в його розпорядження. Судячи з наданим виданням записів, в
стратегічно важливій долині Аль-Габ
на північному заході провінції Хама
підрозділи проросійських бойовиків
вступили в бойове зіткнення з підрозділами проіранських бойовиків,
не зумівши домовитися з останніми
про контроль над долиною; при цьому в ході бою обидві сторони застосували бронетехніку, гранатомети і
кулемети.
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Ще однією подією, що заслуговує
на увагу, стали наміри НАТО і США
посилити присутність у східній Європі як відповідь на агресію Росії.
Так, країни-члени НАТО планують
збільшити витрати на оборону до
100 мільярдів доларів до кінця 2020
року. Згідно з повідомленням Йенса
Столтенберга, члени блоку збільшать оборонні витрати до 2024 року
на 350 млрд. дол. Він нагадав, що в
2016 році країни виділили на оборону 238 млрд доларів, а США - понад
650 млрд доларів.
Означені події та тренди в цілому
створюють більше викликів для РФ
та свідчать про більш активну позицію Заходу у формуванні опору
Кремлю, включно стримувань його
намірів. Водночас, це відбувається на
тлі суттєво меншої консолідації позиції самого НАТО та наявності проблемних точок у відносинах між самими членами альянсу.

ню участь у придушенні демократичних протестів в Судані на початку
2019 року. За інформацією відомства,
всього виявлено 1012 осіб, які з серпня по грудень 2018 літаками Ту-154М
були перенаправлені в Судан, ЦАР і
інші африканські країни на ротаційній основі.
Аналіз паспортних даних понад
тисячі співробітників ПВК «Вагнера» свідчить, що переважна більшість документів російських найманців
оформлялася
централізовано у Москві підрозділом Федеральної міграційної служби
РФ, який також видавав документи
прикриття і для офіцерів ГУ ГШ ЗС
РФ «Петрова» і «Боширова» - виконавців хімічної атаки в британському Солсбері. «Серія та номери паспортів найманців ПВК «Вагнера», а
також місце їх оформлення ще раз
підтверджують - це таємний загін
позаштатних вбивць ГУ ГШ ЗС РФ.
Залишається тільки почути від офіційних осіб РФ, який саме «шпиль» в
Судані чи ЦАР вони відвідували», зазначив голова СБУ Василь Грицак.
До того ж, група Bellingcat
провела власне розслідування, яке
підтверджує зв’язок між Міністерством оборони Росії і нелегальною
приватною армією ПВК «Вагнера».
Журналісти з’ясували, що Центральна міграційна служба 770-001 («Одиниця 770001»), яка зазвичай використовується для видачі внутрішніх
паспортів співробітникам під прикриттям ГРУ, також причетна до ви-

Українське протистояння Кремлю
Україна продовжує політику
стримування РФ, особливі акценти
поставивши в інформаційній площині. Зокрема, варто звернути увагу
на те, що у січні 2019 р. СБУ надала
докази зв’язку між ПВК «Вагнера» та
ГРУ ГШ РФ. Зокрема, Служба безпеки стверджує, що паспорти найманцям ПВК «Вагнера» і самим ГРУшникам видавалися в одному підрозділі
Міноборони РФ. При цьому Служба
безпеки України опублікувала список зі 149 осіб, які брали безпосеред-

9

Фактично, це стало першим публічним визнанням самими чиновниками факту відсутності в державі
органу влади, який виробляє та
реалізовує державну військово-технічну та оборонно-промислову
політику

дачі паспортів найманцям ПВК «Вагнер».
Проаналізувавши бази даних з
бронювання внутрішніх авіаперевезень в Росії за період з 2014 по 2016
рік, журналісти знайшли сім імен зі
списку СБУ у даних про внутрішні
повітряні перевезення. З них три відповідали номерам (внутрішніх) паспортів, а чотири - повному імені і
даті народження. У всіх випадках їх
шлях пролягав із Санкт-Петербурга
або Москви в Пашковський ( Краснодар), де розміщений табір «Вагнера».
Також Bellingcat дослідив зв’язок
між ПВК «Вагнера» і ГРУ виходячи з
телефонної розмови між високопоставленим офіцером ГРУ і генеральним директором ПВК Дмитром
Уткіним. З розмови стало зрозуміло,
що співрозмовник Уткіна - співробітник ГРУ Олег Іванніков, який
брав участь у закупівлі російської
пускової установки «Бук», яка, у
свою чергу, збила MH17 в Донбасі.
Такі викриття набули системного
характеру та стали суттєво впливати
на суспільства, в тому числі, у країнах Європи та у Росії.
Реформи оборонного сектору
Хоча традиційно повільно, Київ
усе ж намагається реформувати оборонний сектор. Так, 24 січня стало
відомо, що у Кабінеті міністрів України готується проект нормативного
акту щодо визначення Міністерства
економічного розвитку і торгівлі як

єдиного органу з питань формування та забезпечення реалізації військово-промислової політики. Про
це під час засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради
України з питань запобігання і протидії корупції на тему: «Перспективи
кримінальних справ щодо фінансових порушень на підприємствах
«Укроборонпрому» повідомив державний експерт Служби з питань
оборонно-промислового комплексу
та військово-технічного співробітництва Ради національної безпеки і
оборони Сергій Пантелеєв. Під час
засідання заступник директора – начальник Управління військово-технічної політики та формування державного оборонного замовлення
Департаменту військово-технічної
політики, розвитку озброєння та
військової техніки Міністерства оборони Владислав Шостак висловив
думку, що необхідно внести зміни в
систему управління оборонно-промисловим комплексом. «У 2014 році
підприємства «Укроборонпрому»
виконували державне оборонне замовлення… порівняно з приватними підприємствами це було співвідношення, мабуть, 60, а то й 70% до
30», — сказав він і додав, що на сьогоднішній день приватні підприємства переважають у цьому питанні.
Говорячи про реформу системи
управління оборонно-промисловим
комплексом, Шостак наголосив, що
в цьому питанні немає єдиного орга-
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Третій пріоритет військового
відомства - оборонні закупівлі за
кордоном з новими повноваженнями міністерства, і тут необхідно
буде провести цілий комплекс
роботи

ну та єдиної державної політики.
«Одні підпорядковані і знаходяться
в «Укроборонпромі», другі – у Державному космічному агентстві, є
купа приватних підприємств. Хтось
політику веде у цьому напрямку?»,
— сказав Шостак. Фактично, це стало першим публічним визнанням самими чиновниками факту відсутності в державі органу влади, який
виробляє та реалізовує державну
військово-технічну та обороннопромислову політику.
Симптоматично, що Пантелеєв,
говорячи про єдиний орган, який
опікується питанням формування та
забезпечує реалізацію військовопромислової політики, зауважив, що
це «довгограюче питання», яке знаходиться «на завершальному етапі».
«Кілька разів ми зверталися до Кабінету міністрів України, який має
прийняти таке рішення… Наскільки
я знаю, за зверненнями Апарату
Ради національної безпеки у жовтні і
у грудні минулого року, зараз готується відповідний проект нормативного акту уряду щодо визначення
Міністерства економічного розвитку і торгівлі як такого органу», —
сказав Пантелеєв. Він додав, що
«найближчим часом таке має відбутися». Цікаво, що Верховна Рада
України схвалила у першому читанні
проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом (№9122). Зо-

крема, Міністерства оборони зможе
отримувати таку продукцію безпосередньо, без посередництва компаній спецекспортерів ДК «Укроборонпром».
Між іншим, міністр оборони
Степан Полторак визначив у останній день січня 2019 р. основні пріоритети діяльності на 2019 рік. Так,
під час засідання Комітету реформ
Міністерства оборони та Збройних
сил України чиновник зазначив наступне: «Перше — це ефективний
оборонний менеджмент, що передбачає цілісну діяльність демократичного цивільного контролю та нової
військової системи управління згідно з принципами НАТО. Другий оборонне планування на засадах
спроможностей, яке поєднано з бюджетними процесами в державі на
середньострокову перспективу. Третій пріоритет військового відомства - оборонні закупівлі за кордоном з новими повноваженнями
міністерства, і тут необхідно буде
провести цілий комплекс роботи. І в
Україні — на засадах нових правил з
урахуванням норм відповідних європейських стандартів і протоколів».
Четвертим пріоритетом визначина
оптимізована структуру ЗСУ з носіями конкретних оперативних спроможностей. «Це стосується ефективного
використання
людського
потенціалу та матеріальних ресурсів
шляхом удосконалення організаційної структури Збройних сил України, раціонального співвідношення
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В цілому, варто зазначити, що до
сьогоднішнього часу саме невдала
кадрова політика та невірний шлях
будівництва армії (з акцентом на
створення пострадянського війська)
поруч із нездатністю налагодити
систему переозброєння були у
центрі критики військового керівництва. В цьому контексті згадування про прихід 30 тис. контрактників на тлі повідомлення міністра
оборони влітку 2018 р. про відплив з
ЗСУ 11 тис. військовослужбовців та
очікування відпливу до кінця 2018 ще
18 тис. свідчить про вкрай невдалу
кадрову політику та витрачання
державних коштів на контрактників так само, як на призовників –
тобто навчання з нуля людей, які
через рік-півтора залишають ЗСУ

чисельності органів військового
управління, бойових частин, частин
забезпечення, установ та організацій», - сказав міністр. Нарешті,
п’ятим пріоритетним напрямом
Полторак назвав інтегровану систему цивільно-військових спроможностей України для захисту національних інтересів, яка передбачає
комплексне використання політичних, дипломатичних та військових
засобів. Крім того, стало відомо, що в
ЗСУ в 2018 році прийшли і підписали контракт понад 30 тис. військовослужбовців.
В цілому, варто зазначити, що до
сьогоднішнього часу саме невдала
кадрова політика та невірний шлях
будівництва армії (з акцентом на
створення пострадянського війська)
поруч із нездатністю налагодити
систему переозброєння були у центрі критики військового керівництва. В цьому контексті згадування
про прихід 30 тис. контрактників на
тлі повідомлення міністра оборони
влітку 2018 р. про відплив з ЗСУ 11
тис. військовослужбовців та очікування відпливу до кінця 2018 ще 18
тис. свідчить про вкрай невдалу кадрову політику та витрачання державних коштів на контрактників так
само, як на призовників – тобто навчання з нуля людей, які через рікпівтора залишають ЗСУ.
Актуальним питанням також стає
нагляд за розвідками - у січні 2019 р.
сплив шестимісячний строк, відведений Законом України «Про національ-

ну безпеку України» для розроблення і
внесення Урядом проекту закону, який
визначить завдання та повноваження
комітету Верховної Ради України із забезпечення контрольних функцій парламенту за діяльністю державних органів спеціального призначення з
правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних
органів спеціального призначення та
розвідувальних органів з метою гарантування дотримання ними вимог
Конституції України щодо забезпечення національної безпеки.
Важливо нагадати, що в усьому демократичному світі існує система нагляду за роботою спеціальних служб.
Україна, яка обрала головним орієнтиром свого розвитку систему цінностей демократичного світу, потребує долучення до його системи
координат. Насправді, це процес вже
триває. Як очікується, вже найближчим часом парламентарії розглянуть
питання створення та визначення завдань і повноважень комітету Верховної Ради України із забезпечення
контрольних функцій парламенту за
діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних
органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів з метою гарантування
дотримання
ними
вимог
Конституції України щодо забезпечення національної безпеки (проект
відповідного закону щодо парламентського контролю вже пройшов пого-
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Передовий досвід свідчить, що
парламентський контроль над
правоохоронними органами полягає
у звітуванні та заслуховуванні
керівників спецслужб на Комітеті
Верховної Ради з питань контролю
над спеціальними і правоохоронними органами, перевірці витрачання
правоохоронними органами бюджетних коштів (з залученням
бюджетного комітету). Завдання
комітету - перевіряти видатки,
витрати, особливості виконання
функціональних завдань, здійснювати консультації з воєнно-політичних питань тощо. В той же час,
втручання у процес виконання
функціональних завдань є недоцільним, а часто – шкідливим з точки
зору національної безпеки. Допуск
членів комітету до питань оперативної діяльності є недоцільним

дження у всіх силовиків). Необхідно
згадати, що у багатьох країнах-учасниць Ради Європи повноваження комітетів парламентського контролю
сформульовано нечітко, внаслідок
чого комітет може контролювати (відслідковувати, перевіряти) тільки визначені служби безпеки. Наприклад, у
Франції парламентська делегація з
питань
розвідки
(Délégation
Parlementaire au Renseignement) має
завдання з контролю над «загальною
діяльністю і методами» різних розвідувальних служб і служб безпеки. У Німеччині орган парламентського
контролю
(Parlamentarische
Kontrollgremium) має завдання з
контролю над «діяльністю» служб
безпеки та розвідувальних служб. Однак варто підкреслити, що ці комітети
не втручаються у конкретну роботу
спецслужб, зокрема, розвідок. Переважно, виключні повноваження комітетів відносяться до перевірок дотримання прав та свобод громадян. Так,
комітет парламентського контролю
над розвідувальними операціями литовського Сейму, має спеціальні повноваження з перевірки дотримання
службами безпеки конституційних
прав і свобод. Європейські фахівці
позначають, що хоча «глибина»
контролю різних парламентських комітетів є різною, природа цих органів
є такою, що більшість із них не в змозі
здійснювати регулярний, детальний
контроль над оперативною діяльністю, включаючи збір, обмін і використання персональних даних. І це є

принциповою нормою, яка, щоправда, не торкається особливих випадків.
Варто мати на увазі, що парламентські комітети європейських країн здійснюють контроль майже виключно постфактум, розглядаючи те,
що вже відбулося. Практично єдиною є американська практика – попереднє інформування обраних членів
комітетів конгресу з питань розвідки
про конкретні операції або програми. Слід визнати, що з погляду прав
людини та підзвітності є небажаним
залучати контролюючі органи заздалегідь, ураховуючи, що їм, можливо,
доведеться розглядати цю діяльність
й у подальшому – при цьому може
виникнути конфлікт інтересів.
Передовий досвід свідчить, що
парламентський контроль над правоохоронними органами полягає у звітуванні та заслуховуванні керівників
спецслужб на Комітеті Верховної
Ради з питань контролю над спеціальними і правоохоронними органами,
перевірці витрачання правоохоронними органами бюджетних коштів (з
залученням бюджетного комітету).
Завдання комітету - перевіряти видатки, витрати, особливості виконання функціональних завдань, здійснюватиконсультаціїзвоєнно-політичних
питань тощо. В той же час, втручання
у процес виконання функціональних
завдань є недоцільним, а часто – шкідливим з точки зору національної безпеки. Допуск членів комітету до питань оперативної діяльності є
недоцільним.
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Росія прагне «відвоювати»
центральну та східну Європу

Володимир Паливода,
головний консультант
відділу проблем національної безпеки
Національного інституту стратегічних досліджень

Протягом останніх кількох років контррозвідувальні служби
країн-членів НАТО і ЄС фіксують
небувалий розмах діяльності російської розвідки у Європі1. Це лише одна зі сфер, у якій сьогодні
відбувається протистояння Москви із Заходом. Метою цього протистояння є здобуття стратегічної
переваги на євроатлантичному
просторі. Водночас, проведення
агресивної та наступальної великодержавної політики за кордоном
гарантує Володимиру Путіну виживання та збереження його ре1 	

Див. «Активізація російської розвідки на європейському континенті» // Безпековий
огляд ЦДАКР «Виклики і ризики» № 8 (71)
від 28.04.2017 р. С. 23-30. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cacds.org.
ua/?p=3210
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жиму в Росії. За оцінками польських
аналітиків2,
правляча
верхівка у Кремлі, представлена
вихідцями із силових структур,
розглядає зовнішню експансію і
поширення свого впливу на європейському континенті як головний
інструмент забезпечення контролю над власною «імперією».
Реалізуючи свої стратегічні цілі,
Росія використовує весь спектр доступних інструментів як офіційно
підпорядкованих державним інституціям, так і номінально незалежних або приватних, що фактично знаходяться під повним
2 	

Rosja «zdobędzie» Europę Środkową? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
www.defence24.pl/rosja-zdobedzie-europesrodkowa

контролем Кремля. Йдеться про
розвідувальні та безпекові органи,
дипломатію та армію, а також - державні та приватні підприємства
(передусім, з енергетичного сектора), науково-дослідні інститути,
аналітичні центри, університети,
приватні військові компанії, кістяком яких є ветерани збройних сил
та спецслужб.
Особливу роль відіграють різноманітні інструменти інформаційної політики: Інтернет-портали,
телеканали, електронні ЗМІ, включаючи так звані «фабрики тролів».
Їм, разом зі створеними та фінансованими Кремлем інститутами та
фондами, доручено поширювати у
різних країнах світу інформацію і
наративи для формування такого
образу реальності, який би відповідав цілям політики РФ. Завданням телеканалу «Russia Today», інформаційного агентства «Спутник»
або Фонду Горчакова є надання
пропагандистської
підтримки
(шляхом підбору змісту та використання сугестивної форми) тій
діяльності, яка здійснюється на Заході згаданими вище елементами
апарату експансії Москви.
Цей розвідувально-пропагандистський і бізнесово-дипломатичний комплекс орієнтований на
здійснення активного впливу на
політичну та економічну ситуації в
окремих країнах шляхом втручання у вибори, створення проросійських бізнес-структур, дезінфор-

мації та маніпулювання свідомістю,
агентурного проникнення у ключові центри формування громадської думки та органи державної
влади, інспірування та ескалації соціальних конфліктів та напруженості у відносинах із союзниками.
Вибір конкретних засобів, методів
та сфер впливу залежить від специфіки кожної держави, зокрема від її
ролі та значення для досягнення
стратегічних цілей Росії, а також
об’єктивно існуючих факторів, що
зумовлюють потенціал втручання
Кремля у справи якоїсь країни чи
регіону. Незалежно від цього, деякі
інструменти впливу та методи їх
використання носять універсальний характер і застосовуються на
всьому євроатлантичному просторі. До них відносяться: дестабілізація соціально-політичної ситуації;
розпалювання конфліктів між сусідами шляхом підігрівання старих
історичних суперечок; інспірація
та стимулювання в інформаційному просторі (а отже, і на політичному порядку денному), тем, що поляризують громадську думку, з
метою посилення кризи європейського інтеграційного проекту.
Пріоритетними напрямами діяльності РФ є Центральна Європа
та Західні Балкани, визнані політичною елітою режиму Володимира Путіна як стратегічне передпілля «імперії». Згадані вище засоби
та методи служать для створення
інфраструктури, що забезпечує
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Джерело: https://eadaily.com/ru/news/2018/09/19/mnenie-russkoyazychnaya-pressa-latvii-pilitsuk-na-kotorom-sidit

вплив на ключові політичні процеси, які визначають геополітичну
ситуацію в регіоні, а у довгостроковій перспективі, - для взяття під
контроль цих країн і втягнення їх у
сферу впливу Кремля. Першочерговими завданнями у контексті реалізації таких планів є блокування
розширення НАТО за рахунок балканських держав і послаблення позицій Заходу.
Хоча переважна більшість дій
Росії щодо країн Центральної та
Східної Європи має «передпороговий» характер, але, наприклад, у
2014 р. співробітник Поліції безпеки Естонії був викрадений з її території російськими спецслужбами.
Головним інструментом впливу
у пострадянських країнах є числен-

на російська меншина (Естонія та
Латвія), або зрусифіковані групи
населення у східній частині України чи у Білорусі. Для Кремля вони
становлять традиційну вербувальну базу для проведення розвідувальних операцій, а також основу
для організації політичних груп,
які фінансуються і керуються з Москви, реалізуючи її інтереси у своїх
країнах. Завдяки наполегливій та
послідовній діяльності за останні
роки проросійським партіям в Естонії та Латвії вдалося завоювати
такі позиції, які дають можливість
реально впливати на політичні
процеси та мати доступ до конфіденційної інформації у сфері безпеки та оборони. Цей вид інструменту в руках Кремля забезпечує йому
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вплив на внутрішню ситуацію в
країні і відносини з сусідами (включаючи саму РФ), а в разі конфлікту
буде ключовим елементом руйнування збройного опору атакованої
Росією держави.
Традиційним інструментом в
арсеналі Москви з незапам’ятних
часів залишаються національні
меншини, етнічні та релігійні конфлікти всередині держав або на
прикордонних землях. З існуванням цих конфліктів найчастіше
пов’язані суперечки та непорозуміння, що підживлюються Кремлем, між країнами регіону в контексті
невирішених
спільних
історичних проблем, породжених
різним сприйняттям минулих подій. Яскравим прикладом є ситуація навколо польської меншини в
Литві та Україні, української - у
Польщі, а також угорської - в Україні та Словаччині. Не випадково,
що розвідувальна експансія РФ в
останні роки збігається з посиленням напруженості у відносинах
між цими країнами на тлі суперечок про минуле чи статусу та становища національних меншин.
У багатьох країнах Центральної
Європи і на Балканах дуже важливою перевагою Москви, яка нею
широко використовується, є традиційно сильні проросійські симпатії, присутні у великих і впливових соціальних групах і політичних
середовищах, етнічно не пов’язаних
з Росією. Їх джерело - історичні

культурні чи релігійні взаємини
(Сербія, Македонія, Чорногорія,
Болгарія), або ностальгія за радянськими часами, що залишилась у
посткомуністичному середовищі
(Чехія, Словаччина). Таке ставлення відображається на стійкому високому рівні підтримки політичних
сил та окремих політиків, які пропагують бачення міжнародної політики, відповідно до концепції, що
просувається Москвою, та виступають за зміцнення відносин з Росією, або за позитивне реагування
на ініціативи Кремля.
Інструментом для розширення
впливу є також різні молодіжні організації, які виступають з проросійських позицій.
В арсеналі Росії є й такий інструмент часів «холодної війни» як
антиамериканські/антизахідні настрої. Вони особливо популярні не
лише у націоналістичних і крайні
правих, але й в пацифістських і антикапіталістичних колах, які існують практично в кожній європейській країні. Після закінчення
Другої світової війни радянська
розвідка проникала у ці групи і через свою агентуру маніпулювала їх
діяльністю, націлюючи на ескалацію внутрішніх розколів у країнах
Заходу для послаблення здатності
ефективно захищатися. Сьогодні
Росія у країнах Центральної Європи та на Балканах використовує
новітні цифрові технології, тому
ефективність подібних операцій є
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незрівнянно більшою. Цей інструмент інтенсивно експлуатується в
країнах з дуже сильними антиросійськими настроями, як, наприклад, Польща чи Литва. Звісно, антизахідну риторику традиційно
вживають партії та середовища російської меншини або відверто
проросійські структури. Подібним
чином Кремль використовує теж
фобії, які мають місце у суспільствах регіону, передусім, - страх перед масовою імміграцією мусульманського населення або загрозою
тероризму.
Окремою сферою вибудовування впливу і міцних зв’язків з Росією, в якій надмірною агресивністю
і рішучістю вирізняється державний апарат РФ, є економіка. Саме
економічні та фінансові зв’язки гарантують найбільшу політичну вигоду, стаючи найефективнішим інструментом тиску на залежні від
Москви уряди. Особливо хороші
результати дає залежність від головного багатства Росії - енергоресурсів. Дуже плідними є й тісні фінансові зв’язки з домінуючим
положенням російських суб’єктів.
Саме тому Кремль кинув на цей
фронт весь свій розвідувальнопропагандистський і бізнесово-дипломатичний комплекс.
Польські аналітики вважають,
що експансивна діяльність Росії у
Центральній Європі та на Балканах
несе низку серйозних загроз для
безпеки і стратегічних інтересів,

насамперед, для РП. Зусилля Кремля спрямовані на інспірування та
ескалацію внутрішніх конфліктів
та явищ, що погіршують відносини
Польщі із сусідніми державами і
послаблюють позиції країни в ЄС.
Конфлікт на сході України та втручання Москви у її внутрішні справи у поєднанні зі спробами повністю взяти під свій контроль
Білорусь, розширення військової
інфраструктури на західному кордоні тягнуть за собою посилення
політичної та військової нестабільності в безпосередній близькості
від РП. Подібні наслідки породжуються й діяльністю РФ у країнах
Балтії.
Підтримка, при використанні
розвідувально-пропагандистського апарату, організацій російських
меншин і проросійських партій, які
виступають з антизахідних позицій, може призвести до зміни політичної системи влади у низці країн, що, у свою чергу, може
викликати поглиблення кризи або
навіть до розпад ЄС і НАТО у їх нинішньому вигляді. Такий сценарій,
безсумнівно, матиме серйозний
вплив на рівень загальноєвропейської безпеки.
Серйозну небезпеку несе у собі
наступальна розвідувальна діяльність Росії у регіоні, яка має на меті
створення агентурних позицій у
ключових місцях для отримання
доступу до стратегічної інформації
НАТО. Наглядною ілюстрацією
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серйозності загроз і їх масштабу
може бути викриття російського
агента Хермана Сімма, радника міністра оборони Естонії, та пізніший арешт ще кількох високопоставлених співробітників естонської
армії та спецслужб, які працювали
на Москву. Подібних випадків в інших країнах регіону може бути значно більше, але агентуру не завжди
вдається викривати. Це стосується
і Польщі, де в останні роки проведено низку успішних контррозвідувальних операцій. Однак заарештовані агенти, швидше за все, є
верхівкою айсберга, що підтверджує серйозність ситуації і обґрунтованість прогнозів стосовно активізації розвідслужб РФ у цій країні.

Під особливою загрозою з боку
Кремля перебуває енергетична безпека РП. Багаторічні інвестиції Росії у створення енергетичної інфраструктури, яка робить Європу
залежною від постачання енергоносіїв з РФ, та одночасна розвідувальна активність, спрямована на
впровадження своєї агентури та
«симпатиків» у державні органи та
експертні середовища ЄС, принесли реальний результат. Москві
вдалося сформувати дієве лобі з
країн, компаній та груп впливу, які
блокують усі ініціативи, націлені
на диверсифікацію джерел енергії.
Важливим елементом, що перешкоджає такій диверсифікації є ще
й відсутність солідарності в цьому
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відношенні з деякими з регіональних партнерів Польщі, зокрема, з
Угорщиною, яка проводить політику, що поглиблює газову залежність від Росії.
Як загрозу безпеці Польщі необхідно розглядати постійно зростаючі бізнес-зв’язки російських
компаній з підприємствами країн
Центральної Європи і Балкан в інших, крім енергетичної, сферах
економіки. У практиці функціонування Росії на чолі з президентом
Володимиром Путіним як державні, так і приватні компанії (особливо, великі корпорації, що працюють на Заході) залишаються під
повним контролем з боку спецслужб. Тому до них треба ставитися не тільки як до представників
російської держави, але як до
невід’ємної частини розвідувального апарату, що підтримує агресивні операції проти інтересів Заходу. Так само слід розглядати й
кримінальні групи з РФ, які діють у
країнах Європи.
При оцінці перспектив успіху
зусиль Росії, може видаватися, що
шанси на «перетягування» країн
Центральної Європи і Балкан на її
орбіту впливу сьогодні не є досить
значними. Москва не має достатнього позитивного потенціалу,
щоб створювати привабливу пропозицію для країн і суспільств регіону. В арсеналі засобів, що вико-

ристовуються
Кремлем,
переважають інструменти силового характеру з великим негативним
зарядом, спрямовані на формування і підтримку політичної дестабілізації та забезпечення економічної
залежності, що в кінцевому підсумку призводить до погіршення
соціального клімату і умов життя
населення. Незалежно від симпатій
та проросійських настроїв або бізнес-контактів у деяких країнах, у
суспільствах та політичних елітах
домінує переконання у перевагах
членства в ЄС, які у багато разів переважають можливі тісні зв’язки з
Росією.
Це, однак, не означає, що послідовно проведені деструктивні та
дестабілізуючі дії Москви не призведуть до очікуваних нею наслідків у більш віддаленому майбутньому.
Ймовірно,
що
в
довгостроковій перспективі вони
можуть, за певних умов, призвести
до змін у відносинах, що склалися
сьогодні, і вплинути на збільшення
підтримки в країнах регіону щодо
зближення з Росією. Це повинно
супроводжуватися низкою негативних явищ у Євросоюзі та НАТО,
що де-факто означало б їх розпад. В
іншому разі, якщо буде втілюватися в життя сценарій подолання
криз, що негативно впливають на
ці організації, реалізація планів
Москви не має шансів на успіх.
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ОДКБ. От кризиса к кризису

Дмитрий Козлов,
заместитель директора Центра исследований армии,
конверсии и разоружения (ЦИАКР)

Организация Договора о коллективной безопасности – и без
того рыхлый и разобщённый
альянс, никогда не достигавший
необходимого для эффективного
геополитического
присутствия
уровня консолидации – входит в
новый 2019 год в привычном для
себя состоянии турбулентности и
неопределённости. Как и прежде,
основную угрозу Организации несут амбиции её «младших» участников, которых, помимо лояльности
Москве,
мало
что
в
действительности объединяет. В
результате даже такой рутинный и
процедурный вопрос, как назначение нового секретаря – фигуры сугубо технической – вновь сотряс

хлипкое здание военно-политического содружества до основания.
Новые сейсмические процессы
в лагере ОДКБ начались после того,
как пост-революционная Армения
отозвала с поста генерального секретаря своего представителя, подвергнув его уголовному преследованию. Президент Казахстана
Назарбаев предложил следовать
уставу ОДКБ, и передать полномочия генсека следующему по алфавиту государству альянса – Беларуси. Казалось бы, вопрос не самый
принципиальный. Однако он послужил почвой для разногласий, из
которых разгорелся пожар.
Между Минском и Ереваном
произошёл ряд дипломатических
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перепалок, которые должны были
разрешиться 6 декабря 2018 г. на
саммите глав ОДКБ в СанктПетербурге. Однако данная встреча лидеров стран-членов Организации не только не поставила точку
в споре, но лишь усугубила ситуацию. После саммита в прессе появилось много противоречивых сообщений о состоянии дел в вопросе
переизбрания генсека.
Так, Александр Лукашенко в
кратком комментарии журналистам на полях саммитов ЕАЭС и
СНГ заявил, что вопрос с новым
генсеком ОДКБ уже решен.
«Неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе
решили проблему с назначением
генерального секретаря. Белорусский представитель будет [генсеком ОДКБ], – сообщил президент
Беларуси журналистам. Через некоторое время, заявление президента Беларуси дезавуировали
пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, и пресс-секретарь
и.о. премьер-министра Армении
Арман Егоян: они единогласно утверждали, что вопрос назначения
генсека ОДКБ все еще не решен.
Стоит напомнить, что инициатором передачи полномочий генсека была не белорусская сторона.
Нурсултан Назарбаев на саммите
ОДКБ в Астане отметил, что год –
слишком малый срок для такой
должности. Согласно уставу блока,
по алфавиту следующей после Ар-

мении идёт Беларусь. Ереван сам
отозвал своего представителя, поэтому нужен нормальный действующий генсек который смог бы в
кратчайшие сроки возглавить организацию и продолжил претворять решения Совета Организации
в жизнь без всевозможных политических дрязг.
«Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не
успеет объехать даже страны эти.
Поэтому нам нужен нормальный
действующий генсек следующий,
от белорусской стороны», — сказал
глава Казахстана.
Острая дискуссия руководителей государств-членов вокруг новой кандидатуры на пост Генерального
секретаря
ОДКБ
демонстрирует привычное отсутствие единства внутри самой Организации. Вновь подтверждается
давно сложившееся впечатление,
что страны-участницы хотят видеть своих представителей на ключевых постах, исключительно исходя из собственных узких
интересов.
По сути, у всех стран в Организации есть более-менее хорошие
двухсторонние связи с Россией, а
вот друг с другом – нет. А в случае с
Беларусью, даже отношения с Россией развиваются не без сложностей. В истории с генсеком ОДКБ
даже на первый взгляд видны отголоски и особых отношений Баку и
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Минска, вызывающих раздражение в Ереване, и последних трений
по линии Минск-Москва в связи с
налоговым манёвром России, и обвинениями Лукашенко в принуждении его страны к «более глубокой интеграции» с РФ. И это только
очевидные элементы клубка противоречий, скрытых в «евразийском единстве». Если сегодня российская сторона, как ведущий
игрок ОДКБ, не предпримет какихлибо серьезных шагов по урегулированию возникшей ситуации, пустяковый на первый взгляд вопрос
кадрового назначения может стать
айсбергом, который потопит и без
того утлое судёнышко полуфантомного альянса.
Причины регулярных кризисов,
от которых лихорадит ОДКБ, были
заложены в самом её фундаменте, и
проистекают, в первую очередь, из
тотального политико-экономического эгоизма ключевого государства блока – России, поведение которой
благополучно
стало
образцом для подражания остальных участников горе-союза. Формально Организация была создана
ещё 15 мая 1992 года в Ташкенте,
когда главы Армении, Казахстана,
Киргизии, РФ и Таджикистана подписали Договор о коллективной
безопасности. Однако в те годы
блок (который позже пополнили
Белоруссия, Азербайджан и Грузия, а затем покинули две последних республики и Узбекистан) яв-

лялся скорее фантомом ещё
недавно общего оборонного пространства – своего рода СНГ в области безопасности, призванным
несколько замедлить и обезболить
разрыв бывшего союзного военного одеяла на республиканские лоскутки. Красноречивее всего об
эфемерности ОДКБ тех лет говорил тот факт, что Армения и Азербайджан, подписавшие договор, в
это время вели друг с другом кровопролитную войну за Карабах.
Впоследствии проект и вовсе
отложили в долгий ящик – слабая и
внутренне разобщённая ельцинская РФ занялась невнятной интеграцией с Беларусью, а остальные
участники псевдоальянса и вовсе
старались как можно скорее обеспечить становление собственных
сил безопасности.
Извлечь ОДКБ из нафталина в
Москве решили в начале 2000-х,
когда наметились первые признаки
стабилизации, экономического роста, и, соответственно, появились
первые намёки на геополитические
амбиции Кремля.
Собственно ОДКБ на основе
Договора о Коллективной Безопасности была создана в Москве 14
мая 2002 года. В феврале 2009-го
лидеры стран-участниц альянса
одобрили создание Коллективных
Сил Быстрого Реагирования. Однако уже на этом этапе проявилась
одна из родовых травм ОДКБ – отсутствие единых целей у стран-
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участниц, и превалирование национальных (в понимании местных
элит) интересов над общими. Причём тон задавала, казалось бы, наиболее заинтересованная в жизнеспособности блока страна, к тому
же фактически являвшаяся его создателем – Российская Федерация,
неспособная умерить свои национальные аппетиты ради коллективного блага. Беларусь, по причине
разгоревшейся «молочной войны»
с РФ, отказалась от участия в сессии Совета коллективной безопасности, на которой должно было
быть принято решение о создании
КСОР. Со скрипом, постоянно демонстрируя фронду, Лукашенко
подписал все необходимые бумаги
лишь осенью 2009-го, но уже в
2016-м новая военная доктрина Беларуси – предполагавшая использование вооружённых сил страны
исключительно на её территории –
и последовавшая за её принятием
перепалка с Арменией, показали,
что обязательства Беларуси по
ОДКБ для Минска имели не слишком серьёзный характер.
Предшествовал этому наиболее
тяжёлый вызов для внутреннего
единства Организации –Апрельская революция 2010 года в Киргизии. Вероятно, Александр Лукашенко,
соглашаясь
на
формирование КСОР, в конечном
итоге рассчитывал, что новое формирование станет эдакой евразийской жандармерией, в случае чего

спасающей постсоветских автократов от переворотов и революций.
Однако его ожидало жестокое разочарование. Тогда ситуация в
Кыргызстане, чреватая свержением президента Бакиева, стала поводом для срочного совещания глав
ОДКБ. Требование Лукашенко оказать помощь Бакиеву, и ввести
КСОР в Киргизию натолкнулись на
холодную реакцию РФ, под предлогом наличия в Кыргызстане внутреннего конфликта, а не внешней
угрозы, отказавшейся направлять
туда войска. Вопиющий и демонстративный приоритет собственных интересов РФ, заинтересованной
в
установлении
более
лояльного режима в Бишкеке, привёл Лукашенко в ярость.
В дальнейшем несогласованность позиций и разногласия лишь
усиливались, расшатывая изнутри
изначально
мертворожденный
проект. ОДКБ с самого начала напоминала НАТО после окончания
Холодной войны – организацию
без цели, объединяющую множества стран с различными, порой
диаметрально противоположными
интересами, втянутыми на орбиту
сильного государства, но от того не
ставших чем-то цельным и монолитным. Агрессия РФ против Украины в 2014 году лишь углубила
противоречия, послужив их катализатором. Сдержанная реакция
партнёров Москвы по ОДКБ на её
агрессивные внешнеполитические
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телодвижения отражала растерянность и страх как перед гневом Запада, так и перед непредсказуемым
Кремлём, способным спровоцировать события вроде украинских в
любом другом постсоветском государстве. Следующим ударом было
обострение карабахского конфликта в апреле 2016 года, когда двуличие и лицемерие Кремля по отношению
к
«стратегическим
партнёрам и союзникам» в Ереване
вновь проявилось в полной мере.
Москва ограничилась невнятным
миротворческим бормотанием, а
ОДКБ и вовсе оказалось в стороне.
После такой реакции даже карманные руководители Армении возвысили голос протеста, заявив о нежелании отправлять армянских
солдат куда-нибудь в Таджикистан
в рамках союзных обязательств,
если ОДКБ не способна даже сделать политическое заявление в поддержку одного из своих членов.
Весьма примечательна и упомянутая выше реакция Минска на кавказские события, который сначала
отметился двусмысленного заявления МИД Беларуси по карабахскому конфликту (что привело к вызову белорусского посла на ковёр в
МИД Армении), а затем принял новую военную доктрину, не допускающую участия белорусских войск в
операциях за рубежом.
Очевидно, что при первом же
возможном «боевом крещении»
призрачного блока, которому в

этом году исполнилось уже 10 лет,
линии разлома проявятся с новой
силой. Возможно, именно этим
обусловлено то, что ОДКБ до сих
пор избегала участия в каких-либо военно-политических операциях. Блок подобен другому российскому чудо-оружию – Царь-пушке,
которая при внушающем трепет
облике оказалась совершенно бесполезной на практике, и после
первого же выстрела практически
обречена на самоуничтожение.
Очевидно, что первая же реальная
операция приведет к распаду блока, члены которого не имеют, в
принципе, общих противников и
общих целей, зато полны взаимного недоверия и агрессивного эгоизма. Фактически, ОДКБ так и не
родился, пав жертвой тотальной
неспособности своих лидеров –
прежде всего, российских – выйти
за рамки пещерной дарвинисткой
узколобости, и пожертвовать малым ради большего. Создававшийся как клуб постсоветских автократий
(за
исключением,
возможно, Киргизии), этот альянс
изначально стал жертвой капризов и эгоизма диктаторов-учредителей, при всей ностальгии по «евразийскому
единству»
давно
привыкших к неограниченной
власти в своих личных «песочницах», и требующих огромных финансовых вливаний за отказ от
каких-то элементов своего суверенитета. Россия в этом ряду также
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не исключение – рыхлость ЕАЭС,
например, во многом вызвана нежеланием Кремля уступать там,
где это выгодно всему объединению в целом. То же в полной мере
относится к ОДКБ. В сытые времена нефтяных сверхдоходов у Москвы ещё имелся излишек средств
для удовлетворения запросов «союзников», что худо-бедно и толкало вперёд интеграционные процессы, однако сегодня у Кремля
просто нет таких ресурсов. Впрочем, геополитическое обострение,
спусковым крючком которого оказалась авантюра Москвы в Украине 2014 года, определённым образом
подморозили
процессы
внутренней дезинтеграции ОДКБ.
Связано это с тем, что «евразийские» автократии, при всём своём
демонстративном фрондировании
перед Путиным, столкнулись с тяжёлыми экономическими неурядицами, и оказались перед лицом
угрозы внутренней дестабилизации. В таких условиях силовой ресурс Москвы в экстренной ситуа-

ции может оказаться последним
спасательным кругом.
Однако это укрепление мнимое
и кратковременное. Под ним до сих
пор нет экономического базиса, который Москва из-за своего патологического стяжательства, и неспособности
к
реальной
взаимовыгодной интеграции, не в
силах обеспечить. Другие региональные лидеры, например Китай,
постепенно вытесняют РФ из экономической жизни стран-участниц
ОДКБ. А доля в экономике даёт
возможность использования мягкой силы. Пока этот процесс лишь
обозначиля, и альтернативные
Кремлю силы не торопятся использовать свои рычаги влияния, позволяя существовать бесплотному
фантому «Ташкенсткого пакта».
Однако, если Москва не сумеет
разработать эффективные контрмеры, и вдохнуть в объединение
новую жизнь, в будущем деструктивные факторы обязательно проявят себя. И тогда ОДКБ мгновенно развеется, как мираж.
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Угроза переориентирования ИГИЛ через
Афганистан в Центральную Азию

Рауф РАДЖАБОВ,
востоковед, руководитель аналитического центра 3RD VIEW,
Баку, Азербайджан

Несмотря на ощутимые потери в
САР и Ираке, ИГИЛ продолжает
привлекать новых сторонников,
особенно из Юго-Восточной Азии

Анализ военно-политической
ситуации в Сирийской Арабской
Республике (САР) и Ираке указывает на то, что экстремистское движение ИГИЛ, с одной стороны, сохранит
свое
присутствие
в
вышеуказанных странах, а с другой,
предпримет шаги по усилению своих позиций в странах Северной Африки и Исламской Республике Афганистан (ИРА). В разных районах
САР и Ирака имеются целые области, контролируемые местными
суннитскими повстанцами, исповедующие взгляды, близкие к ИГИЛ.
Притом что арабы-сунниты не стремятся создать т.н. «халифат».
Кроме того, несмотря на ощутимые потери в САР и Ираке, ИГИЛ

продолжает привлекать новых сторонников, особенно из Юго-Восточной Азии. Очевидно, что ИГИЛ
продолжает обладать некоторыми
финансовыми ресурсами. Поэтому
ИГИЛ имеет возможности для
дальнейшего проведения своей
джихадистской деятельности. В
этом вопросе многое будет зависеть от позиции официальных властей Королевства Саудовская Аравия
(КСА)
и
Катара,
контролирующие свои т.н. негосударственные исламские благотворительные фонды. Именно эти
фонды ранее являлись донорами
экстремистских движений. Кстати,
в настоящее время ИГИЛ опирается, прежде всего, на иракские сун-
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нитские племена, которые при шиитах оказались вытесненными из
политической и экономической
жизни страны.
Противостояние по линии Иран –
Саудовская аравия
Цивилизационно-межконфессиональный конфликт между КСА
и Исламской Республикой Иран
(ИРИ) и его последствия для стран
Центрально-Азиатского региона
(ЦАР) целесообразно рассматривать через призму известного заявления наследного принца КСА, министра
обороны
королевства
Мухаммада ибн Салмана. По мнению министра обороны КСА, конечная цель ИРИ взять под контроль святыни в Мекке. И поэтому,
по словам Мухаммада ибн Салмана: «Мы не будем дожидаться сражения в Саудовской Аравии. Вместо этого мы будет работать, чтобы
сражение происходило в ИРИ». В
частности, в Эр-Рияде осознают,
МТК «Север-Юг», и его ответвление ИРИ – Туркменистан – Республика Казахстан (РК), выгоден
иранской стороне.
В рамках вышеуказанной стратегии официальный Эр-Рияд пока
оказывает давление на ИРИ посредством инструментов «мягкой»
силы в Исламской Республике Пакистан (ИРП), Республике Таджикистан (РТ), Туркменистане и ИРА.
Именно в этих странах официальный Эр-Рияд стремится в первую

очередь нейтрализовать официальный Тегеран с дальнейшим выдавливанием из перспективных
инфраструктурных и энерготранспортных проектов.
На рынок труда КСА выходят
сотни тысяч гастарбайтеров из Республики Узбекистан (РУ) и других
стран ЦАР, лишившихся работы в
РФ из-за экономического кризиса.
Свыше 600 тысяч человек (более
половины из них граждане РУ и этнические узбеки) переехали на работу в государства Аравийского
полуострова, в первую очередь в
КСА и Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ). Вовлечение их в
круг салафитского религиозно-политического влияния предоставляет официальному Эр-Рияду инструменты для усиления своего
геополитического влияния в ЦАР
со всеми вытекающими последствиями. Тем более, что немалая
часть проблем мусульманских
стран связана с претензиями официального Эр-Рияда на гегемонию
в Исламском мире. Очевидно, что
официальный Эр-Рияд стремится
выполнять функции мессианства в
мусульманском мире и играть роль
главного выразителя интересов
суннитского сообщества, что прямо угрожает странам ЦАР.
Дело в том, что у официального
Эр-Рияда остался серьезный ресурс для обработки населения
ЦАР – наличие хаджа, обязательного для правоверных мусульман
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На Южном Кавказе, на Каспии и
Центральной Азии интересы ИРИ и
РФ во многом совпадают, как по
вопросам региональных конфликтов, так и в области энергетики и
Каспийской проблематике. К примеру, по Карабахскому вопросу
официальный Тегеран поддерживает российский план...

паломничества к святым местам в
Мекку и Медину. Несмотря на то,
что в последние годы руководство
стран ЦАР принимает меры для
предотвращения поездок склонных к радикализму людей в КСА,
запреты не могут изменить ситуацию с распространением в ЦАР радикального Ислама, в том числе саудовского ваххабизма.
На этом фоне официальный ЭрРияд стремится распространить
свое влияние в ЦАР посредством
деловых контактов по двум причинам: во-первых, активно участвовать в инвестиционных стратегиях
КНР в рамках инициативы «Один
пояс – один путь»; во-вторых, минимизировать политическое и экономическое влияние ИРИ в ЦАР.
Притом что в диалоге со странами
ЦАР официальный Тегеран располагает значительным экономическим потенциалом. Население ИРИ
и его экономическая мощь превосходят суммарную численность населения стран ЦАР и их совокупный экономический потенциал.
Иранская сторона в состоянии расширить взаимодействие со странами ЦАР через привязку их транспортных
коммуникаций
и
экспортных потоков к своим морским портам на Персидском заливе. Кроме того, официальный Тегеран
стремится
наращивать
взаимодействие со странами ЦАР в
рамках многосторонних структур,
таких как ЕАЭС и ШОС.

Ирано-российские отношения
Ирано-российские отношения
носят взаимовыгодный характер,
т.к. ИРИ является единственным
региональным союзником РФ на
Ближнем Востоке и играет одну из
ключевых ролей в урегулирования
сирийского кризиса. На Южном
Кавказе, на Каспии и Центральной
Азии интересы ИРИ и РФ во многом совпадают, как по вопросам
региональных конфликтов, так и в
области энергетики и Каспийской
проблематике. К примеру, по Карабахскому вопросу официальный
Тегеран поддерживает российский
план...
И самое главное – официальный
Тегеран препятствует вовлечению
Кавказо-Каспийского региона в зону
ответственности НАТО. Поэтому в
Тегеране считают, что дальнейшее
сближение Грузии с НАТО политически затруднит транспортно-экономические связи РФ и ИРИ с использованием грузино-армянского и
грузино-азербайджанского коридоров. А гипотетическое вступление
Грузии в НАТО и вовсе послужит
препятствием для практической реализации торговых отношений и
транзитных перевозок между ИРИ и
РФ. В Тегеране полагают, что российской стороне целесообразно активизировать переговорный процесс
между Абхазией и Южной Осетией и
Грузией. Тем более, что в 2017 году
наблюдался тренд реализации соглашения 2011 года о торговых коридо-
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рах, открывающие окна возможности, в том числе, и для трансграничной
торговли. Соответствующие бумаги
согласованы и частично даже подписаны. Но, процесс их имплементации пока не наступил.
Вместе с тем, в Тегеране считают, что между ИРИ и РФ не может
быть стратегических отношений, а
необходимо ограничиться выработкой лишь «стратегии развития
их отношений». Поэтому официальная Москва стремится к установлению с ИРИ взаимовыгодного
партнерства. «Локомотивы» укрепления ирано-российских взаимоотношений в экономической сфере – это ядерная энергетика,
нефтегазодобыча, машиностроение и связанные с ними смежные
области сотрудничества. В частности, основная работа бизнес-сообществ ИРИ и РФ охватывает ядерную и нефтегазодобывающую
сферы.
Иными словами, официальный
Тегеран извлекает максимальную
выгоду из сотрудничества с РФ.
Но, усиление стратегических позиций официального Тегерана в регионе т.н. «шиитского полумесяца»
не приветствуется в Москве. Однако Кремль вынужден поддерживать союзнические отношения с
официальным Тегераном, т.к. иранские спецподразделения вместе с
шиитскими
формированиями
играют главную роль в сухопутных
операциях в САР.

Филиал ИГИЛ –
«Велаят-е хорасан»
Точная численность джихадистов ИГИЛ в ИРА доподлинно не
известна. Цифры, которые периодически называются, варьируются
в пределах от 3 тысяч до 4 тысяч
боевиков.
Вместе с тем, согласно официальным отчетам, джихадисты
ИГИЛ действуют в провинциях
Нангархар, Кунар, Хост, Лагман и
Нуристан на востоке ИРА. Присутствие ИГИЛ на востоке ИРА указывает на то, что некоторые пуштунские кланы их поддерживают.
Аналогичного отношения ИГИЛ
ожидает и со стороны ряда пуштунских и непуштунских кланов на
севере ИРА. Ведь официальные
власти ИРА проводят политику подавления активности известных
политических лидеров таджиков,
узбеков и хазарейцев. Официальные власти ИРА рассматривают
своим главным противником движение «Талибан», а не ИГИЛ. Объясняется данное обстоятельство
тем, что некоторые провластные
пуштунские группы не рассматривает ИГИЛ в качестве главного политического противника Президента ИРА Мохаммада Ашрафа
Гани накануне президентских выборов 2019 годов. При том, что
ИГИЛ пытается разжечь войну
между суннитами и шиитами в
ИРА. Именно шиитские мечети являются приоритетными целями
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Стремление ИГИЛ разжечь конфликт между суннитами и шиитами можно расценить, как способ
создать социальную базу ИГИЛ в
ИРА, что неминуемо негативно
скажется и на межрелигиозной и
межэтнической ситуации в странах Центрально-Азиатского региона (ЦАР)

для джихадистов в ИРА. Стремление ИГИЛ разжечь конфликт между суннитами и шиитами можно
расценить, как способ создать социальную базу ИГИЛ в ИРА, что
неминуемо негативно скажется и
на межрелигиозной и межэтнической ситуации в странах Центрально-Азиатского региона (ЦАР).
Из зоны боевых действий в САР
и Ираке возвращаются афганцы,
участвовавшие в боевых действиях
в составе ИГИЛ в качестве наемников. Их вербовка со стороны эмиссаров ИГИЛ проводится в лагерях
беженцев, либо на промышленных
объектах арабских стран Персидского залива, где они работают в
качестве гастарбайтеров. Террористы-иностранцы, имеющие военные специальности, в основном
прибывают в ИРА через ИРП, откуда попадают на базы ИГИЛ на
юго-западе афганской провинции
Нангархар.
Большинство боевиков, примкнувших к филиалу ИГИЛ «Велаят-е Хорасан», относятся к
лицам, утратившим родственные
связи и принадлежность к конкретному племени, клану или району ИРА. Это в первую очередь афганцы, выросшие в лагерях
беженцев за пределами ИРА и прошедшие обучение в религиозных
учебных заведениях радикальной
направленности. К другой категории лиц, пополняющих ряды
«Велаят-е Хорасан» в ИРА, отно-

сятся иностранцы из стран ЦА,
среди которых много вытесненных
с пакистанской территории экстремистов, имеющих военный опыт и
привыкших воевать за денежное
вознаграждение. В силу многонационального характера афганского
общества они воспринимаются на
севере ИРА как местные граждане.
Именно на представителей нацменьшинств в ИРА делается ставка
со стороны ИГИЛ, поскольку идеологические установки экстремистского движения предусматривают
дальнейшую экспансию в направлении ЦА.
«Велаят-е Хорасан» насчитывает до 4 тысяч хариджитов (или хавариджей). До 50 % хариджитов
«Велаят-е Хорасан» – это иностранцы, среди которых не менее 7 % являются выходцами из ИРП и стран
ЦАР. «Велаят-е Хорасан» до августа
2018 года вел активную вербовочную работу среди проживающих в
ИРА этнических таджиков, узбеков, казахов, кыргызов и туркмен.
Он привлекает на свою сторону полевых командиров и опытных боевиков других террористических
группировок. Так, в ИРА функционируют 7 малочисленных экстремистских организаций, созданных
выходцами из стран ЦА: ИДУ («Исламское движение Узбекистана»),
«Организация Исламского джихада», «Джунд аль-Халифат», «Имарат Кавказ», «Джамаат Булгар»,
«Джундааллах» и «Ансар аль Асир».
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Тактика хариджитов традиционная: экстремисты делают ставку
на действия небольших отрядов,
обычно численностью до армейского взвода, которые внезапно концентрируются для нанесения удара
по базе или блокпосту противника

Тактика хариджитов традиционная: экстремисты делают ставку
на действия небольших отрядов,
обычно численностью до армейского взвода, которые внезапно
концентрируются для нанесения
удара по базе или блокпосту противника. Кроме того, применяется
широко индивидуальный террор,
выслеживание и убийство рядовых сотрудников полиции. Что касается вооружения, то хариджиты
оснащены современными образцами стрелкового оружия и
средств связи.
«Велаят-е Хорасан» пытался
создать в северных провинциях
ИРА (Джаузджан, Фарьяб и СариПуль) свои объекты инфраструктуры (склады, учебные лагеря),
организовать пункты приема боевиков из САР и Ирака, что позволило бы ИГИЛ создать тыловую
базу для дальнейшей экспансии в
направлении ЦА. Однако, северное направление «Велаят-е Хорасан» было разгромлено вооруженными
отрядами
движения
«Талибан», что привело к полному
вытеснению хариджитов из северных провинций ИРА. В частности,
1 августа 2018 года командир северного направления «Велаят-е
Хорасан» маулави Хабиб‐ур Рахман сдался на севере ИРА правительственным силам. Хариджиты
предпочитают сдаваться властям
ИРА, опасаясь жестокой расправы
со стороны талибов.

Следует отметить, что на лояльность ИГИЛ присягнули представители «Имарат Кавказ», которые в
союзе с «Велаят-е Хорасан» безуспешно пытались перенести свою
деятельность на территорию стран
ЦАР, в первую очередь РТ, РУ и КР.
Правда, представители ИДУ неоднократно заявляли о том, что присоединяются к ИГИЛ и намерены
действовать в интересах «Велаят-е
Хорасан». Однако, эти заявления
ИДУ носили пропагандистский характер и предпринимались для демонстрации значимости и укрепления своих позиций. В частности, в
2015 году командир ИДУ Усман Гази
перешел на сторону ИГИЛ. Но, позже в том же году талибы разгромили ИДУ в битве в афганской провинции Забуль. С тех пор об У. Гази
ничего не было слышно. Следует отметить, что осенью 2016 года из
тюрьмы коалиционных сил НАТО в
Баграме были освобождены сын
убитого создателя ИДУ, Азизулла
Юлдаш-младший и несколько его
ближайших сподвижников. Однако
и это обстоятельство не помогло
усилить фактор ИДУ для северного
направления «Велаят-е Хорасан».
На фоне численного перевеса
вооруженных отрядов движения
«Талибан» и их повышенной концентрации в северных провинциях
ИРА, хавариджи «Велаят-е Хорасан» ушли в восточную провинцию
Нангархар, где размещается восточное командование хавариджей.
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«Велаят-е Хорасан» в ИРА было
создано для поддержания напряженности в приграничных районах с
Центрально-Азиатскими республиками, а также создания на афганской территории своего рода плацдарма для начала наступательных
операций на северном направлении

Местное население северных
провинций ИРА не поддерживает
«Велаят-е Хорасан» и вышеуказанные малочисленные экстремистские организации. Дело в том, что
именно после разгрома северного
направления «Велаят-е Хорасан»
жизнь на севере ИРА вернулась в
спокойное русло (заново открываются магазины и рынки, а школы и
больницы получают финансирование от талибов). Восстановление
функционирования
социальной
инфраструктуры – один из приоритетов «Талибана». Лидеры движения «Талибан» понимают, что
для того, чтобы иметь поддержку
местного населения, талибы должны заниматься и социальными вопросами. Притом что движение
«Талибан» насаждает в северных
провинциях строгие религиозные
предписания.
Иными словами, «Велаят-е Хорасан» в ИРА было создано для
поддержания напряженности в
приграничных районах с Центрально-Азиатскими республиками, а также создания на афганской
территории своего рода плацдарма
для начала наступательных операций на северном направлении. Бои
на афгано-туркменской госгранице
начались весной 2015 года, когда
хавариджи «Велаят-е Хорасан» активизировали свою деятельность в
северо-западных провинциях ИРА
Герат, Бадгис и Фарьяб, где проживает многочисленное туркменское

население. Здесь на сторону
«Велаят-е Хорасан» перешли местные формирования движения «Талибан». Концентрация хавариджей
на границе с Туркменистаном указывала на планы «Велаят-е Хорасан» по вовлечению туркменских
ВС в т.н. «котел» между Марчаком
и Кушки-Кухна. В случае нападения на Туркменистан, хавариджи
могли взять туркменские воинские
части в полукольцо, что могло привести к большим потерям для ВС
Туркменистана. Можно предположить, что целью хавариджей
«Велаят-е Хорасан» был газопровод «Туркменистан – КНР», уничтожение которого нанесло бы серьезный удар по туркменской
экономике и стало бы проблемой
для КНР, который мог лишиться
поставок туркменского природного газа по низким ценам. В настоящее время ситуация в вышеуказанном районе стабильная. Ведь
талибы разбили хавариджей в провинциях Фарьяб, Бадгис и Джаузджан, что вблизи Туркменистана.
Можно предположить, что между Ашхабадом и движением «Талибан» было заключено некое соглашение. На этом фоне Ашхабад
укрепляет границы не только с
ИРА, но и с РУ.
Однако, пакистанские спецслужбы, отслеживающие положение в ИРА, считают невозможным
укрепление позиций ИГИЛ в этой
стране. Дело в том, что движение
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Во-первых, если миссия США и НАТО
в ИРА «Решительная поддержка» не
уничтожат до конца 2019 года
основные базы ИГИЛ на востоке
страны, то джихадисты продолжат свою политику экспансии в
стране со всеми вытекающими
последствиями. В том числе, в виде
реанимации идеи ИГИЛ по созданию
т.н. «вилаята Хорасан», которая
должна объединить все страны
ЦАР и китайский СУАР

«Талибан» в основном объединяет
афганцев и пакистанцев, т.е. этнических пуштунов. Талибы не ставят задачи выхода за географические пределы ИРА и населенных
пуштунами районов ИРП. Кроме
того, Ислам, исповедуемый афганцами, включая лидеров движения
«Талибан», носит, в основном, суфийский характер с этническими и
иными наслоениями, имеющими
доисламское происхождение. Тогда
как ИГИЛ и «Велаят-е Хорасан»
придерживается Ислама салафитского толка. Поэтому на почве вышеуказанных расхождений ИГИЛ
даже объявило «джихад» («священную войну») движению «Талибан». На этом фоне в ИРП было
распространено заявление организации «Техрик-э-Талибан Пакистан» («Пакистанское движение
Талибан»), в котором говорилось,
что аль-Багдади не является «халифом», поскольку «халиф» - это лидер для всего мусульманского
мира, а у аль-Багдади нет такого
лидерства. Он, утверждалось в заявлении, является лидером некоторого народа на некоторой территории. К тому же аль-Багдади не
является мусульманским «халифом», поскольку он не был избран
по Исламским правилам.

года основные базы ИГИЛ на востоке страны, то джихадисты продолжат свою политику экспансии в
стране со всеми вытекающими последствиями. В том числе, в виде реанимации идеи ИГИЛ по созданию
т.н. «вилаята Хорасан», которая
должна объединить все страны
ЦАР и китайский СУАР. В этом случае будет наблюдаться численный
рост вовлеченных в ИГИЛ этнических узбеков, туркмен, таджиков,
казахов и уйгуров из числа радикальной части населения этих стран.
На это указывает следующий факт:
генерал армии ИРА в отставке Атикулла Амирхиль заявил, что в РТ
уже действует ячейка ИГИЛ.
Во-вторых, опасность для РТ,
Туркменистана и РУ исходит от
афганского филиала ИГИЛ. При
том, что у джихадистов нет достаточных сил, чтобы атаковать вышеуказанные страны ЦАР широким фронтом. Хотя, скрытно
перейти госграницу и совершить
нападение на небольшие приграничные селения джихадисты в силах. Вместе с тем, в РТ джихадисты
не смогут удержать даже небольшой плацдарм, т.к. будут сразу же
уничтожены силами российского
военного контингента. Вероятно,
что РФ окажет военную помощь и
РУ, и Туркменистану, соответствующие договоренности, вероятно,
Выводы:
во-первых, если миссия США и все же были достигнуты во время
НАТО в ИРА «Решительная под- прошлогодних визитов в Москву
держка» не уничтожат до конца 2019 Президентов РУ и Туркменистана.
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Укрепление позиций ИГИЛ в ИРА и
ЦАР маловероятно

Следует также учитывать, что
движение «Талибан», рассчитывающее на легитимизацию и возвращение к власти в Кабуле, дистанцируется от джихадистских движений
в регионе, чьи радикальные методы борьбы отвергаются подавляющей частью населения, как ИРА,
так и государств региона Центральной и Южной Азии.
На этом фоне ожесточенное
противодействие подконтрольным
ИГИЛ отрядам со стороны воору-

женных формирований движения
«Талибан», а также снижение объемов финансовой помощи из САР и
Ирака способствовали существенному сокращению объемов финансирования хавариджей и сильное
замедление темпов их проникновения в ИРА и ЦАР. Поэтому укрепление позиций ИГИЛ в ИРА и ЦАР
маловероятно. Символично, что лидеры ИГИЛ планируют переместить
свою основную штаб-квартиру из
САР на территорию Ливии.
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Аналітичні
розробки

ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 1 лютого 2019

Проект Закону України
«Про державне оборонне замовлення»

Дмитро Дем’яненко,
начальник відділу корпоративних прав, інвестицій та нормотворчої
діяльності ДП «Антонов»
Віктор Плахута,
консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони

Цей Закон визначає загальні
правові засади державного регулювання відносин, пов’язаних з плануванням, формування, особливостями розміщення, виконання і
державного контролю (нагляду) в
сфері державного оборонного замовлення, визначає основні принципи і методи державного регулювання цін та регулює особливості
відносин, пов’язаних з визначенням та здійсненням процедур поставки (закупівлі) продукції оборонного призначення, виконанням
робіт оборонного призначення та
наданням послуг оборонного призначення.
Метою цього Закону є забезпе-

чення ефективної та прозорої реалізації державного оборонного замовлення.
Стаття 1. Визначення основних
термінів
У цьому Законі нижченаведені
терміни вживаються в такому значенні:
1) виконавці оборонного замовлення (далі – виконавці) –
суб’єкти господарської діяльності
України незалежно від форми
власності, що мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності
у випадках, передбачених законом,
та отримані згідно із законодавством, та іноземні суб’єкти гос-
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подарської діяльності, з якими
укладено державний контракт з
оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг
за результатами конкурсного відбору;
2) співвиконавці оборонного
замовлення (далі - співвиконавці) суб’єкти господарської діяльності
України незалежно від їх форми
власності, що мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних
видів господарської
діяльності,
отримані згідно із законодавством,
які беруть участь у виконанні оборонного замовлення на підставі
відповідних договорів (контрактів), укладених з виконавцями;
3) державне оборонне замовлення (далі – оборонне замовлення) – засіб державного регулювання економіки для задоволення
наукових та матеріально-технічних
потреб із забезпечення національної безпеки і оборони шляхом планування обсягу фінансових ресурсів, визначення видів та обсягів
продукції, робіт і послуг оборонного призначення, а також укладення
з виконавцями оборонного замовлення державних контрактів на поставку (закупівлю) продукції, робіт
і послуг оборонного призначення;
4) державний контракт з оборонного замовлення (далі – державний контракт) – договір, укладений
у
письмовій
формі
державним замовником від імені

держави з виконавцем оборонного
замовлення відповідно до затверджених основних показників оборонного замовлення, в якому визначаються економічні та правові
зобов’язання сторін, порядок регулювання їхніх господарських відносин;
5) державні замовники з оборонного замовлення (далі – державні замовники) – визначені Кабінетом Міністрів України центральні
органи виконавчої влади та інші
державні органи – головні розпорядники бюджетних коштів, військові формування, утворені відповідно до законів України;
6) орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення – складова основних показників оборонного
планування:
перелік
(номенклатура) та обсяги продукції, робіт і послуг оборонного призначення для кожного державного
замовника, а також обсяг коштів,
передбачених на такі цілі на наступні за відповідним бюджетним
періодом два роки, сплановані на
основі установлених індикативних
прогнозних показників та завдань
Державного бюджету України на
трирічний період, відповідно до
схвалених Основних напрямів бюджетної політики;
7) основні показники оборонного замовлення – затверджені Кабінетом Міністрів України перелік
(номенклатура) та обсяги продукції, робіт і послуг оборонного при-
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значення, що поставляються (закуповуються)
за
оборонним
замовленням, а також обсяг коштів, передбачених на такі цілі в
межах установлених бюджетних
асигнувань, визначених законом
про Державний бюджет України на
відповідний бюджетний період для
кожного державного замовника;
8) послуги оборонного призначення – послуги, пов’язані із забезпеченням
життєдіяльності
об’єктів і споруд оборонного та
спеціального призначення, експлуатацією та використанням продукції оборонного призначення;
9) продукція оборонного призначення – озброєння, військова та
спеціальна техніка, військова зброя і
боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення
та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх
розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, технічні засоби розвідки;
10) роботи оборонного призначення:
• фундаментальні наукові дослідження для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
• науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи або їх
окремі етапи із створення, модернізації, утилізації продукції
оборонного призначення, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів;

•
•

•
•

•

•

•

•
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будівництво об’єктів і споруд
оборонного та спеціального
призначення;
створення нових та нарощення
існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;
роботи з мобілізаційної підготовки економіки;
ремонт, модифікація, модернізація, утилізація та знищення
продукції оборонного призначення;
формування та ведення страхового фонду документації на
озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове
майно, об’єкти і споруди оборонного та спеціального призначення.
науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи з розвитку дослідницької, проектноконструкторської
і
виробничо-технологічної бази
організацій з метою забезпечення виконання державного
оборонного замовлення, а також підвищення мобілізаційної
підготовки економіки держави;
постачання продукції для накопичення матеріальних цінностей державного матеріального
резерву;
інші визначені відповідно до
частини 1 статті 3 даного Закону поставки продукції з метою
забезпечення оборони і безпеки України.

11) офсетний бенефіціар – державний замовник, інший суб’єкт
відносин будь-якої форми власності, відбір якого здійснюється офсетною комісією за поданням державного замовника, що отримує
компенсації за компенсаційним
(офсетним) договором;
12) компенсаційний (офсетний)
договір (далі – офсетний договір) –
укладений між офсетним бенефіціаром та іноземним виробником
(постачальником) зовнішньоекономічний договір (контракт), що
визначає предмет та вартість офсетного зобов’язання, яке іноземний постачальник повинен виконати на території України;
13) компенсація – відшкодування витрат державного замовника,
пов’язаних із закупівлею за імпортом продукції оборонного призначення, яке надається відповідно до
офсетного договору державі Україна;
14) продукція з тривалим технологічним циклом виробництва продукція, тривалість виробничого
циклу виготовлення якої відповідно
до технології її виробництва складає більше шести місяців. Порядок
віднесення продукції до продукції з
тривалим технологічним циклом
виробництва та порядок видачі документа, що підтверджує тривалість виробничого циклу виготовлення продукції, встановлюються
центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування

та реалізує державну військовопромислову політику.
15) життєвий цикл - усі можливі послідовні стадії існування зразка (системи, комплекса) озброєння, військової або спеціальної
техніки, тобто дослідження та розробка, промислова розробка, виробництво, ремонт, модернізація,
модифікація, технічне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення, навчання, виведення з
експлуатації та утилізація.
16) кооперація виконавця ДОЗ
(далі - кооперація) - сукупність
взаємодіючих між собою осіб, що
беруть участь в поставках продукції за державним оборонним замовленням у рамках супроводжуваних угод. У кооперацію входять
головний виконавець, який укладає державний контракт з державним замовником, виконавці, що
укладають контракти з головним
виконавцем, і виконавці, що укладають контракти з виконавцями.
17) складний зразок (система,
комплекс) озброєння, військової
або спеціальної техніки - зразок
(система, комплекс) озброєння,
військової або спеціальної техніки
розроблення
якого
потребує
розв’язання складних науково-технічних проблем, залучення значних матеріальних і фінансових ресурсів та який не є складовою
частиною та/або комплектувальним виробом загально-технічного
призначення іншого зразка;
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Термін «військове майно» вживається у значенні, визначеному
Законом України «Про правовий
режим майна у Збройних Силах
України».
Термін «тендер» вживається у
значенні, визначеному Законом
України «Про публічні закупівлі»;
Стаття 2. Правова основа оборонного замовлення
1. Правовою основою оборонного замовлення є Конституція
України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України,
Податковий кодекс України, закони України «Про національну безпеку України», «Про державну таємницю», «Про публічні закупівлі»,
«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового
призначення та подвійного використання», «Про страховий фонд
документації України», «Про доступ до публічної інформації» та
інші законодавчі акти України.
2. Положення законів та інших
нормативних правових актів, що
стосуються предмета регулювання
цього Закону, застосовуються в
частині, що не суперечить цьому
Закону.
3. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені цим

Законом, застосовуються правила
міжнародного договору.
Стаття 3. Принципи здійснення
оборонного замовлення
1. Оборонне замовлення здійснюється на основі таких принципів:
• законності;
• конкурентності;
• пріоритетності залучення національних виробників (постачальників);
• економії та ефективності;
• відкритості та прозорості;
• забезпечення захисту національної безпеки та оборони;
• запобігання корупції;
• забезпечення ефективного планування та фінансування оборонного замовлення;
Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборонного замовлення
Кабінет Міністрів України:
1) Затверджує:
• основні показники оборонного
замовлення;
• типові форми державного контракту з оборонного замовлення.
2) Визначає:
• порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування та здійснення
контролю за виконанням оборонного замовлення;
• порядок здійснення економічної підтримки та стимулювання
підприємств –виконавців оборонного замовлення;
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•

порядок забезпечення державними гарантіями залучення
промислового, банківського і
торговельного капіталу, у тому
числі іноземного, для створення високотехнологічної, конкурентоспроможної продукції та
відповідних послуг в оборонній
галузі;
• порядок здійснення моніторингу за витратами в рамках оборонного замовлення;
• порядок застосування конкурентних процедур під час закупівлі продукції, робіт і послуг за
оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких
становить державну таємницю;
• порядок формування та ведення відкритого реєстру виробників оборонної продукції, в тому
числі єдиних виробників оборонної продукції;
• порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів,
види компенсацій, пріоритетні
напрями офсетної діяльності;
• склад офсетної комісії, її функції та порядок діяльності.
3) Вирішує інші питання у сфері
оборонного замовлення відповідно
до закону.
Стаття 5. Уповноважений орган
з питань координації оборонного
замовлення
1. Координацію діяльності з реалізації оборонного замовлення
здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує фор-

мування та реалізує державну військово-промислову
політику
(далі – уповноважений орган).
2. Уповноважений орган:
• готує з урахуванням пропозицій
державних замовників проект
основних показників оборонного замовлення на плановий бюджетний період та наступні за
плановим два бюджетні періоди,
та подає їх в установленому порядку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України та
Кабінету Міністрів України;
• координує і контролює діяльність державних замовників під
час розміщення оборонного замовлення та виконання державних контрактів;
• надає методичну та консультаційну допомогу державним замовникам щодо організації
здійснення процедур закупівлі;
• отримує від державних замовників звіт про результати здійснення процедур закупівлі,
укладення та виконання державних контрактів;
• інформує в установлені строки
Кабінет Міністрів України про
хід виконання оборонного замовлення;
• установлює строки подання
державними замовниками пропозицій до проекту основних
показників оборонного замовлення, інформації про укладені
державні контракти та хід їх виконання;
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•

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань
оборонного замовлення;
надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері оборонного замовлення.
Стаття 6. Державний замовник
1. Державний замовник:
• здійснює планування оборонного замовлення;
• розробляє із залученням виконавців, визначених у встановленому порядку, пропозиції щодо
обсягу поставок продукції за
державним оборонним замовленням і орієнтовні показники
обсягів оборонного замовлення;
• готує і подає уповноваженому
органу у визначений ним строк
пропозиції до проекту основних показників оборонного
замовлення на плановий бюджетний період та наступні за
плановим два бюджетні періоди;
• формує початкову (граничну)
ціну державного контракту при
розміщенні державного оборонного замовлення шляхом
використання
конкурентних
способів визначення постачальників (виконавців, підрядників), а також ціну державного
контракту при розміщенні державного оборонного замовлення у єдиного постачальника
(виконавця, підрядчика) відповідно до законодавства;

•

•

•
•

•
•

•

•
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укладає державні контракти на
поставку (закупівлю) продукції, робіт, послуг оборонного
призначення для власних потреб з виконавцями оборонного замовлення, у тому числі за
імпортом;
організовує та здійснює процедури закупівлі продукції, робіт,
послуг оборонного призначення на конкурентних засадах;
забезпечує фінансування відповідно до умов державних контрактів;
організовує та бере участь у
проведенні державних та інших
випробувань зразків продукції
оборонного призначення;
надає виконавцеві оборонного
замовлення технічне завдання;
приймає поставлену (виготовлену) продукцію, виконані роботи
(у тому числі конструкторську
документацію) і надані послуги
оборонного призначення;
бере участь у випробуваннях
дослідних та серійних зразків
(комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної
техніки, а також матеріалів і
комплектуючих виробів;
організовує і проводить державні випробування дослідних
зразків (комплексів, систем)
озброєння, військової та спеціальної техніки, готує документацію для прийняття їх на
озброєння, постачання, в експлуатацію;

•

•

•

•

•

•
•

здійснює контроль якості товарів, робіт, послуг, які відповідно
поставляються, виконуються,
надаються за державним оборонним замовленням, на відповідність вимогам законодавства, нормативних та інших
актів державного замовника,
умовам державного контракту;
забезпечує приймання продукції за державним оборонним замовленням у відповідності з
умовами державного контракту;
затверджує технічну документацію, необхідну для створення
і серійного виробництва озброєння, військової та спеціальної
техніки, військового майна;
здійснює державний облік результатів науково-технічної діяльності, отриманих при виконанні державного оборонного
замовлення за рахунок або з залученням коштів державного
бюджету;
звітує перед уповноваженим
органом та спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі статистики про укладення державних контрактів, результати їх
виконання і використання бюджетних коштів;
планує та контролює роботу з
формування страхового фонду
документації;
погоджує порядок залучення до
виконання оборонного замовлення співвиконавців;

•

має повноваження на право
здійснення імпорту продукції,
робіт і послуг оборонного призначення для власних потреб;
• може уповноважувати суб’єкта
господарювання, який належить до сфери управління державного замовника, у разі надання
такому
суб’єкту
господарювання в установленому законодавством порядку
повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення і товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, укладати договори (контракти) з
оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг оборонного
призначення за імпортом виключно для забезпечення потреб державного замовника та
надавати такому суб’єкту відповідні довіреності в установленому законодавством порядку.
Стаття 7. Виконавець оборонного замовлення.
1. Виконавець оборонного замовлення:
• поставляє продукцію, виконує
роботи та надає послуги оборонного призначення відповідно до умов державного контракту;
• погоджує з державним замовником вартість продукції, робіт, послуг оборонного призначення;
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•

•

•

•

•

при погодженні з державним
замовником залучає до виконання оборонного замовлення
співвиконавців оборонного замовлення, забезпечує авансування і оплату виконання замовлення згідно з умовами
укладеного договору (контракту) відповідно до вимог чинного законодавства;
організовує і проводить передбачені технічною документацією випробування дослідних і
серійних зразків (комплексів,
систем) озброєння, військової
та спеціальної техніки, а також
матеріалів і комплектуючих виробів;
забезпечує відповідність продукції, що поставляється за державним оборонним замовленням, обов’язковим вимогам,
встановленим державним замовником відповідно до законодавства про технічне регулювання і (або) державним
контрактом;
забезпечує якість товарів, робіт,
послуг, які відповідно поставляються, виконуються, надаються за державним оборонним
замовленням, відповідно до вимог законодавства, нормативних та інших актів державного
замовника, умовами державного контракту;
забезпечує здійснення державним замовником і контролюючим органом контролю за вико-

•

•

•

•
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нанням державного контракту,
в тому числі на окремих етапах
його виконання;
забезпечує можливість здійснення державним замовником
контролю за відповідністю
якості товарів, робіт, послуг, які
відповідно поставляються, виконуються, надаються за державним оборонним замовленням, вимогам законодавства,
нормативних та інших актів
державного замовника, умовам
державного контракту;
веде окремий облік результатів
фінансово-господарської діяльності по кожному державним
контрактом і подає державному
замовнику інформацію про виконання кожного державного
контракту у випадках і порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України;
представляє за запитом державного замовника, контролюючого органу інформацію про ціну
пропонованої до поставки продукції, відповідні розрахунково-калькуляційні матеріали, а
також інформацію про витрати
по виконаним державним
контрактам;
подає державному замовнику
підготовлені спільно з виконавцями обґрунтування, необхідні
для зміни ціни державного
контракту, а в разі зміни фінансово-економічних умов виконання представляє також пере-

лік заходів, спрямованих на
скорочення витрат;
2. Співвиконавці оборонного
замовлення мають ті ж самі
обов’язки щодо прозорості та звітності, що і виконавці оборонного
замовлення.
Забороняються дії (бездіяльність) головного виконавця, виконавця, що тягнуть за собою необгрунтоване завищення ціни на
продукцію за державним оборонним замовленням, невиконання або
неналежне виконання державного
контракту, договору, в тому числі дії
(бездіяльність), спрямовані:
1) на включення в собівартість
виробництва (реалізації) продукції
витрат, не пов’язаних з її виробництвом (реалізацією);
2) на встановлення економічно,
технологічно та (або) іншим чином
не обґрунтованої ціни на продукцію, що поставляється замовнику
або головному виконавцю, виконавцю, що перевищує ціну, що
склалася на відповідному товарному ринку;
3) на використання отриманих
за державним контрактом, контрактами коштів на цілі, не пов’язані
з виконанням державного оборонного замовлення за цим контрактом.
У разі припинення поставок
продукції за державним оборонним замовленням на плановий рік
виконавець-підприємство державної форми власності не має права

ліквідувати або перепрофілювати
без узгодження з державним замовником та центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
військово-промислову
політику
виробничі потужності, що забезпечують поставки такої продукції.
Порядок узгодження державним
замовником можливості ліквідації
або перепрофілювання виробничих потужностей, і відшкодування
збитків, завданих головному виконавцю внаслідок невикористання
за рішенням державного замовника зазначених виробничих потужностей, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 8. Планування та формування оборонного замовлення
1. Планування оборонного замовлення є складовою системи
оборонного планування, що здійснюється відповідно до Закону
України «Про національну безпеку
України» з врахуванням встановлених необхідних обсягів видатків на
фінансування сектору безпеки і
оборони.
2. Державні замовники за довгострокового та середньострокового
планування оборонного замовлення розробляють орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення з урахуванням орієнтовних
обсягів фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених документами
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довгострокового та середньострокового планування у сферах національної безпеки та оборони.
3. За короткострокового оборонного планування державні замовники готують і подають пропозиції до проекту основних
показників оборонного замовлення на:
• плановий бюджетний період з
урахуванням видатків, передбачених для потреб забезпечення
національної безпеки і оборони
у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період;
• наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням
індикативних показників прогнозу Державного бюджету
України.
Під час планування оборонного
замовлення державні замовники
виходять з того, що закупівля
озброєння та військової техніки,
військової зброї та боєприпасів до
неї, а також їх модернізація з проведенням ремонту за технічним
станом здійснюються виключно за
оборонним замовленням.
4. Державні замовники погоджують з Міністерством оборони
України та з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
військово-промислову
політику
пропозиції щодо виконання робіт з
розроблення нових видів озброєння, військової техніки та військової

зброї, їх складових частин, а також
модернізації зазначеної продукції
оборонного призначення з метою
уникнення дублювання таких робіт.
Державні замовники погоджують з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства
оборонно-промислового комплексу, які залучаються до виконання
оборонного замовлення, пропозиції щодо виконання робіт оборонного призначення з метою максимального
використання
науково-виробничого потенціалу
підприємств оборонно-промислового комплексу України.
5. Проект основних показників
оборонного замовлення на плановий бюджетний період та наступні
за плановим два бюджетні періоди
готує уповноважений орган з урахуванням пропозицій державних
замовників у встановленому законодавством порядку.
У проекті основних показників оборонного замовлення враховуються пропозиції щодо постачання (закупівлі) продукції,
робіт і послуг:
• необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та
досягнення показників, визначених державними цільовими
програмами, іншими документами планування розвитку
Збройних Сил України, інших
військових формувань, право-
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охоронних і розвідувальних органів та оборонно-промислового комплексу у відповідному
бюджетному періоді;
• необхідних для виконання покладених на державних замовників завдань;
• визначених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають особливо важливе значення
для забезпечення національної
безпеки і оборони відповідно
до Основних напрямів урядової політики в економічній та
соціальній сфері на відповідний
рік.
Проект основних показників
оборонного замовлення складається з двох частин:
1) перелік (номенклатура) та
обсяги продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, та обсяг
коштів, передбачених на такі цілі,
інформація про які не становить
державну таємницю, та поставляються (закуповуються) шляхом
відкритих конкурентних процедур;
2) перелік (номенклатура) та
обсяги продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, та обсяг
коштів, передбачених на такі цілі,
інформація про які становить державну таємницю, та поставляються (закуповуються) шляхом закритих конкурентних процедур.
В умовах особливого періоду
до основних показників оборонного замовлення може включатися інше військове майно, що за-

безпечує
життєдіяльність
і
функціонування Збройних
Сил
України, інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, та правоохоронних органів спеціального призначення, якщо окрема інформація про нього становить державну
таємницю або відноситься до
складних зразків озброєння, військової або спеціальної техніки.
6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення на плановий
бюджетний період та наступні за
плановим два бюджетні періоди після схвалення Радою національної
безпеки і оборони України, але не
пізніше місяця після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
У разі потреби Кабінет Міністрів України здійснює коригування основних показників оборонного замовлення в межах видатків,
затверджених Державним бюджетом України у встановленому порядку.
Державним замовникам не дозволяється перерозподіляти на
інші потреби видатки державного
бюджету, передбачені на виконання оборонного замовлення.
7. Порядок планування, формування, особливості розміщення,
коригування оборонного замовлення, а також порядок здійснення
контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України.
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8. Державні замовники можуть
оприлюднювати за допомогою попереднього інформаційного повідомлення наступну інформацію:
(a) стосовно поставок - загальну
розрахункову вартість контрактів, які вони мають намір присудити протягом наступних 12 місяців;
(b) стосовно послуг - загальну розрахункову вартість контрактів
або рамкових угод у кожній категорії послуг, які вони мають
намір присудити протягом наступних 12 місяців;
(c) стосовно робіт - істотні умови
контрактів або рамкових угод,
які вони мають намір присудити.
Державні замовники можуть не
оприлюднювати інформацію, якщо
оприлюднення такої інформації
перешкоджатиме здійсненню правоохоронної діяльності або будьяким іншим чином суперечитиме
державному інтересу, зокрема інтересам у сфері оборони та/або
безпеки, завдаватиме шкоди законним
комерційним
інтересам
суб’єктів господарювання, як публічним, так і приватним, або може
негативно вплинути на справедливу конкуренцію між ними.
Стаття 9. Укладення державних
контрактів з оборонного замовлення
1. Укладення державних контрактів здійснюється державними замовниками з урахуванням затверджених
основних показників оборонного за-

мовлення шляхом визначення на
конкурентних засадах виконавців
оборонного замовлення у порядку,
визначеному законами України «Про
публічні закупівлі», «Про особливості здійснення закупівель товарів,
робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» та цим
законом.
2. Відбір виконавців оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, робіт, послуг
оборонного призначення, поставка
(закупівля) яких за державним
оборонним замовленням становить державну таємницю, здійснюється державними замовниками
серед суб’єктів господарювання,
внесених до відкритого реєстру виробників (постачальників) продукції, робіт і послуг оборонного призначення, на конкурентних засадах
шляхом проведення закритої конкурентної процедури з дотриманням законодавства про державну
таємницю в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Реєстр виробників (постачальників) продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, ведеться
уповноваженим органом. Інформація, що не становить державної таємниці, стосовно найменування
суб’єктів господарської діяльності,
включених до реєстру, їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ та
вид (без розкриття інформації про
номенклатуру) продукції, робіт
(послуг) оборонного призначення,
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що є предметом їх виробничої діяльності, оприлюднюється уповноваженим органом на його вебпорталі.
Порядок формування та ведення реєстру виробників (постачальників) продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Державні замовники можуть
розпочинати процедуру відбору
виконавців після оприлюднення
закону про Державний бюджет
України на відповідний рік, виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено після затвердження Кабінетом Міністрів
України основних показників оборонного замовлення.
4. Порядок конкурентних процедур закупівлі продукції, робіт і
послуг за оборонним замовленням,
інформація про закупівлю яких
становить державну таємницю визначає Кабінет Міністрів України.
5. Для відбору пропозицій при
закупівлі продукції, робіт і послуг
за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю, та затвердженні результатів конкурсу
державним замовником створюється конкурсна комісія. Склад
конкурсної комісії та положення
про конкурсну комісію затверджуються рішенням державного замовника.
6. Державні замовники можуть
розпочинати процедуру відбору

виконавців після оприлюднення
закону про Державний бюджет
України на відповідний рік, виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено після затвердження Кабінетом Міністрів
України основних показників оборонного замовлення. У разі відсутності відповідного закону на
початок року державні замовники
можуть розпочинати процедуру з
1 січня поточного року, якщо їх закупівля становить державну таємницю.
7. Державний контракт з оборонного замовлення укладається
сторонами на основі типового державного контракту, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
8. Порядок формування ціни
на продукцію, роботи, послуги
оборонного призначення у разі,
якщо відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції,
робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур визначається Кабінетом Міністрів України.
Державні замовники зобов’язані
забезпечити рівноправність виконавців, відсутність дискримінації
та прозорість своїх дій.
Стаття 10. Особливості закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом
1. Закупівля продукції, робіт і
послуг оборонного призначення за
імпортом здійснюється відповідно
до цього Закону та законів України
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«Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про державний контроль
за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».
2. У разі якщо державним контрактом передбачена закупівля продукції оборонного призначення за
імпортом на суму, що перевищує
п’ять мільйонів євро, обов’язковою
умовою такого контракту є одержання Україною відповідних компенсацій.
3. Закупівля продукції, робіт,
послуг оборонного призначення за
імпортом для забезпечення потреб
державного замовника може здійснюватися в іноземних юридичних
осіб шляхом:
• укладення державним замовником (або уповноваженим ним
суб’єктом
господарювання)
державного контракту з іноземною юридичною особою – виробником або постачальником
продукції, робіт і послуг оборонного призначення, на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у
сфері державного експортного
контролю, державного контракту з іноземними юридичними
особами, що є виробниками або
постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення.
• укладення державним замовником державного контракту з ві-

тчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому
законодавством порядку надані
повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і
товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю.4. Дотримання
умови
щодо одержання Україною
компенсації здійснюється шляхом укладення та виконання
компенсаційного (офсетного)
договору, який є зовнішньоекономічним договором (контрактом), укладеним у письмовій
формі між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України, та іноземним суб’єктом
господарської діяльності, і
пов’язаний з державним контрактом на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг
оборонного призначення.
Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та
види компенсацій визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Виконання оборонного замовлення
1. Виконання оборонного замовлення здійснюється відповідно
до державного контракту.
2. Державні замовники мають
право розміщувати на підприємствах, в установах та організаціях,
визначених виконавцями, свої
представництва або залучати до та-
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кої роботи на договірній основі інших державних замовників. Діяльність зазначених представництв
провадиться відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України .
3. Кабінет Міністрів з метою забезпечення і стимулювання виконання державного оборонного замовлення
відповідно
до
законодавства має право:
1) визначати умови державних
контрактів, контрактів;
2) встановлювати строки розміщення завдань державного оборонного замовлення при його затвердженні;
3) встановлювати граничний рівень прибутку при розрахунку
ціни на продукцію за державним
оборонним замовленням;
4) передбачати під час складання проекту державного бюджету
виконавцям видатки державного
бюджету на здійснення бюджетних
інвестицій;
5) встановлювати при затвердженні державного оборонного замовлення розмір авансових платежів за державним контрактом не
більше ніж обсяг фінансування
цього контракту в поточному фінансовому році;
6) надавати державні гарантії
по кредитах, що залучаються головними виконавцями, виконавцями
для здійснення діяльності з метою
забезпечення виконання державного оборонного замовлення;

7) надавати головним виконавцям, виконавцям субсидії на відшкодування частини витрат на
сплату відсотків за кредитами,
отриманими в російських кредитних організаціях;
8) надавати головним виконавцям, виконавцям субсидії з метою
попередження банкрутства;
9) встановлювати відповідно до
законодавства інші заходи щодо
забезпечення виконання державного оборонного замовлення.
4. Власником виробничих потужностей, а також об’єктів прав інтелектуальної власності, створених
за державні кошти в результаті виконання оборонного замовлення, є
держава в особі державних замовників. Володіння, розпорядження
та використання, у тому числі на
умовах оренди, об’єктів, продукції та
потужностей, створених в результаті виконання оборонного замовлення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, з
додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права
інтелектуальної власності.
5. Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а
також припинення випуску існуючих визначає Кабінет Міністрів
України.
Стаття 12. Додержання законодавства про державну таємницю
1. Заходи щодо планування,
формування, розміщення та ви-
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конання оборонного замовлення,
що становлять державну таємницю, здійснюються з додержанням
законодавства про державну таємницю.
Під час формування державного
оборонного замовлення перелік та
обсяги продукції, робіт та послуг
оборонного призначення, що містять відомості з обмеженим доступом, готуються як окремий додаток
до основних показників оборонного замовлення, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України
Стаття 13. Контроль у сфері
оборонного замовлення
1. Контроль за якістю продукції, робіт і послуг на всіх етапах
розроблення, виробництва, модернізації, утилізації та ремонту,
за цільовим використанням коштів, перевірка і узгодження документів щодо формування договірних цін здійснюються відповідно
до законодавства.
2. Звіт про результати здійснення процедур закупівлі, укладення
та виконання державних контрактів, у частині, що не містить державної таємниці, оприлюднюється
уповноваженим органом на його
веб-порталі.
3. Демократичний цивільний
контроль у сфері оборонного замовлення здійснюється на засадах,
визначених Законом України «Про
національну безпеку України».
4. Громадський контроль у сфері
оборонного замовлення забезпечу-

ється через вільний доступ до інформації, окрім інформації щодо
продукції, робіт, послуг оборонного призначення, поставка (закупівля) яких за державним оборонним
замовленням становить державну
таємницю.
5. Державні замовники та уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до
здійснення контролю у сфері оборонного замовлення відповідно до
законів України «Про громадські
об’єднання», «Про звернення громадян» і «Про інформацію».
Стаття 14. Відповідальність за
порушення законодавства про оборонне замовлення
1. У разі нецільового використання бюджетних коштів відповідальність несуть державні замовники згідно із законом.
2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного
замовлення винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею
збитки в порядку, передбаченому
законом.
3. У разі ухилення виконавця,
визначеного в порядку, передбаченому частиною другою статті 7
цього Закону, від укладення державного контракту такий виконавець несе відповідальність згідно із
законом.
4. Спори, що виникають між
державними замовниками і виконавцями
щодо
здійснення
процедури
закупівлі, під час

52

укладення, виконання, внесення
змін чи розірвання державних
контрактів, а також спори,
пов’язані з відшкодуванням завданих збитків, розв’язуються у судовому порядку.
Стаття 15. Державне регулювання цін на продукцію за державним
оборонним замовленням
1. Цілі та принципи державного регулювання цін на продукцію
за державним оборонним замовленням
Державне регулювання цін на
продукцію за державним оборонним замовленням здійснюється з
метою ефективного використання
бюджетних коштів і створення
оптимальних умов для раціонального розміщення і своєчасного виконання державного оборонного
замовлення при дотриманні балансу інтересів державного замовника
і головного виконавця, виконавців.
Державне регулювання цін на
продукцію за державним оборонним замовленням ґрунтується на
таких основних принципах:
1) єдине нормативно-правове
забезпечення для всіх учасників
розміщення і виконання державного оборонного замовлення;
2) стимулювання зниження витрат на постачання продукції за
державним оборонним замовленням;
3) забезпечення прибутковості
поставок продукції за державним
оборонним замовленням;

4) обґрунтованість витрат головного виконавця, виконавця;
5) застосування заходів антимонопольного регулювання;
6) дотримання балансу інтересів державного замовника і головного виконавця, виконавця.
2. Методи державного регулювання цін на продукцію за державним оборонним замовленням.
Державне регулювання цін на
продукцію по державному оборонному замовленню здійснюється за
допомогою:
1) затвердження переліків продукції за державним оборонним
замовленням, на яку поширюється
державне регулювання цін;
2) встановлення правил визначення початкової (граничної) ціни
державного контракту при розміщенні замовлень шляхом використання конкурентних способів визначення
постачальників
(виконавців, підрядників), а також
ціни державного контракту в разі
розміщення державного оборонного замовлення у єдиного постачальника (виконавця, підрядчика)
3) застосування різних видів
цін на продукцію за державним
оборонним замовленням;
4) урахування в структурі ціни
на продукцію за державним оборонним замовленням зроблених
витрат на її виробництво і реалізацію;
5) затвердження методичних
рекомендацій щодо розрахунку цін
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на продукцію за державним оборонним замовленням при складанні державних контрактів;
6) визначення мінімального і
максимального розмірів рентабельності (прибутку) і порядку їх застосування при розрахунку цін на продукцію за державним оборонним
замовленням з урахуванням коштів,
які необхідні головному виконавцю,
виконавцю для розвитку виробничих потужностей і обслуговування
залученого капіталу, що забезпечують виконання державного оборонного замовлення, а також з урахуванням фінансової підтримки, яка
надається державою з метою виконання державного оборонного замовлення;
7) забезпечення оплати головному виконавцю, виконавцю економічно обґрунтованих витрат,
пов’язаних з виконанням державного оборонного замовлення;
8) державної реєстрації цін на
продукцію за державним оборонним замовленням;
9) ведення реєстру цін на продукцію за державним оборонним
замовленням;
10) здійснення державного
контролю за застосуванням цін на
продукцію за державним оборонним замовленням при формуванні,
розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення;
11) здійснення головним виконавцем, виконавцем окремого обліку результатів фінансово-госпо-

дарської діяльності по кожному
державним контрактом, контрактом.
3. Види цін на продукцію за державним оборонним замовленням
Під час укладання договору в
разі розміщення державного оборонного замовлення у єдиного постачальника (виконавця, підрядчика) застосовуються такі види цін на
продукцію за державним оборонним замовленням:
1) орієнтовна ціна;
2) фіксована ціна;
3) ціна, яка відшкодовує витрати.
Умови і порядок застосування
видів цін на продукцію за державним оборонним замовленням встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 16. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з
дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив,
чинність Закон України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., № 17, ст. 111 із наступними
змінами).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Законі України “Про державну таємницю” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49,
ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р.,
N 27-28, ст. 252; 2015 р., N 36, ст.
360):
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1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
“Термін “складний зразок (система, комплекс) озброєння, військової або спеціальної техніки”
вживається у значенні, визначеному Законом України “Про державне оборонне замовлення”.”;
2) абзац третій пункту 1 частини першої статті 8 – вилучити;
3) у пункті 2 частини першої
статті 8:
в абзаці сьомому слова “на базі
яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних
процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або
суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та” замінити
словами “предметом яких є створення новітніх складних зразків озброєння, військової або спеціальної техніки, що суттєво впливають на”;
4) частину четверту статті 8
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
“про закупівлю товарів, робіт і
послуг для забезпечення Збройних
Сил України та інших військових
формувань та правоохоронних органів, у тому числі за державним
оборонним замовленням (крім випадків, якщо продукція, роботи і
послуги, що закуповуються за оборонним замовленням, становлять
державну таємницю);”
2) У Законі України “Про особливості здійснення закупівель то-

варів, робіт і послуг для гарантованого
забезпечення
потреб
оборони” (Відомості Верховної
Ради України, 2016, № 24 ст. 488):
у частині третій статті 2 слова
“закупівля товарів, робіт і послуг
за оборонним замовленням становить” замінити словами “ окрема
інформація про продукцію, роботи
і послуги, що закуповуються за
оборонним замовленням, становлять державну таємницю”.
3) У Законі України “Про доступ
до публічної інформації” (Відомості Верховної Ради України, від
12.08.2011, № 32, ст. 314):
1) у частині п’ятій статті 6:
у першому реченні слова “розпорядження бюджетними коштами”
замінити словами “складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних
коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними
програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті
31 Бюджетного кодексу України),
взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних
зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у
будь-який іншій спосіб, планування,
формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за
бюджетні кошти, у тому числі за державним оборонним замовленням
(крім випадків, коли окрема інфор-
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мація про закупівлі товарів, робіт і
послуг, становить державну таємницю відповідно до Закону України
“Про державну таємницю”),”;
друге речення викласти у такій
редакції: “Не підлягає обмеженню
також доступ до інформації про
стан і результати перевірок та
службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації
забезпечується розпорядниками
інформації відповідно до положень
статті 5 цього Закону.”;
2) у пункті 1 частини першої
статті 15 після слів “(структуру та
обсяг бюджетних коштів, порядок
та механізм їх витрачання тощо)”
доповнити словами “, а також інформацію, зазначену у частині
п’ятій статі 6 цього Закону”.
4) У Законі України “Про публічні закупівлі” (Відомості Верховної Ради України, від 26.02.2016, №
9, ст. 89):
в абзаці четвертому частини
третьої статті 2 слова “закупівля
яких становить” замінити словами
“що становлять”.
5) У Законі України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”
(Відомості Верховної Ради України,
2003 р., № 23, ст. 148; 2011 р., № 6, ст.
46; 2014 р., № 4, ст. 61):
1) абзац двадцять дев’ятий статті 1 викласти в такій редакції:

«суб’єкт здійснення міжнародних
передач товарів – державний замовник з державного оборонного замовлення, а також зареєстрований центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у
сфері державного експортного
контролю, суб’єкт господарювання
України, який має намір здійснювати
або здійснює міжнародні передачі
товарів, включаючи посередницьку
(брокерську) діяльність;»;
2) доповнити статтю 12 абзацом
такого змісту:
«Закупівля за імпортом в іноземних юридичних осіб продукції,
робіт, послуг оборонного призначення для забезпечення потреб
військових формувань здійснюється державним замовником з державного оборонного замовлення
на підставі дозволу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю без
їх реєстрації як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.»;
3) статтю 13 доповнити частиною такого змісту:
«Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб
військових формувань може здійснюватися державними замовниками з державного оборонного замовлення в іноземних юридичних осіб
шляхом укладення на підставі дозволу центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політи-
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ку у сфері державного експортного
контролю, державного контракту з
іноземними юридичними особами,
що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг
оборонного призначення.»;
4) у частинах першій, другій та
третій статті 17 слова «суб’єктами
господарювання» доповнити словами та знаком «, державними замовниками з державного оборонного замовлення»;
6) У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991
р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 3, ст. 78):
1) в абзаці дванадцятому статті
1 після слів “іноземних суб’єктів
господарської діяльності” доповнити словами “а також діяльність
державних замовників з державного оборонного замовлення у випадках, передбачених законами,”;
2) частину першу статті 2 після
слів “іноземні суб’єкти господарської діяльності” доповнити словами “, а також державні замовники з
державного оборонного замовлення, які мають право відповідно до
законів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності,”;
3) частину першу статті 3 після
шостого абзацу доповнити абзацами такого змісту «державні замовники з державного оборонного замовлення;».
У зв’язку з цим абзац сьомий
вважати абзацом дев’ятим.

4) частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: “Зазначені обмеження не поширюються
на випадки закупівлі державними замовниками з державного оборонного
замовлення продукції, робіт, послуг
оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань, за умови, що такі закупівлі здійснюються в іноземних
юридичних осіб, що є безпосередніми
виробниками таких продукції, робіт,
послуг оборонного призначення.”.
7) У Господарському кодексі
України (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., № 18 – 22, ст. 144):
1) частину першу статті 377 доповнити реченням такого змісту:
“До зовнішньоекономічної діяльності також відноситься діяльність державних замовників з державного оборонного замовлення у
випадках, передбачених законами.”;
2) частину першу статті 378 доповнити абзацом такого змісту
«державні замовники з державного
оборонного замовлення».
8) У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015, № 23, ст.158):
1. Частину першу статті 7 Закону України від 2 березня 2015 року
№ 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” доповнити пунктом 34 такого змісту:
“34) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, вій-
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ськової техніки, військової зброї і •
боєприпасів до неї.”.
4. Кабінету Міністрів України
протягом дев’яти місяців з дня опублікування цього Закону:
• подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо внесен- •
ня змін до законів України, що
випливають із цього Закону;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
Президент України

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з
набранням чинності цим Законом.
_________________

м. Київ
«___»________2019 року
№

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про
державне оборонне замовлення»
1. Обґрунтування необхідності
прийняття проекту закону
Проект нової редакції Закону
України «Про державне оборонне
замовлення» розроблено на виконання положень Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України, та Стратегічного оборонного бюлетеню. Так, відповідно до
положень Стратегічного оборонного бюлетеню (оперативна ціль
2.6.) передбачено удосконалення
механізму формування та вико-

нання державного оборонного замовлення.
Чинне законодавче регулювання
відносин у сфері планування, формування, розміщення, виконання і
контролю у сфері державного оборонного замовлення має серйозні
недоліки. Це пов’язано з майже
100% відсутністю конкурентних
процедур, безпідставним засекреченням закупівель, штучною монополізацією даної сфери. При цьому
ситуація з агресією Російської Федерації проти України та окупацією
українських територій вимагає суттєвого удосконалення системи переозброєння Збройних Сил України
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та інших військових формувань; передусім це стосується регулювання
закупівель озброєнь і військової
техніки в межах державного оборонного замовлення.
Проект Закону направлений на
виконання положень наступних
документів:
• розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016
року №175-р «Про Стратегію
реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»)»
• постанова Кабінету Міністрів
України від 25 жовтня 2017 року
№ 1106 «Про виконання Угоди
про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
• постанова Кабінету Міністрів
України від 24 травня 2017 року
№ 366-6 «Про затвердження
Державної цільової програми
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2021
року»;
• розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018
року № 442-р «Про схвалення
Стратегії розвитку обороннопромислового комплексу України на період до 2028 року»;
2. Цілі та завдання прийняття
проекту закону

Метою проекту закону є удосконалення державного регулювання
відносин, пов’язаних з плануванням, формування, особливостями
розміщення, виконання і державного контролю (нагляду) в сфері
державного оборонного замовлення.
Проект Закону направлено на
гармонізацію національного законодавства у цій сфері зі стандартами ЄС та країн-членів Альянсу
НАТО, зокрема на виконання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами (гармонізацію з основними положеннями ДИРЕКТИВИ 2009/81/
ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 липня
2009 року про координування процедур укладення окремих видів
контрактів на виконання робіт, закупівлю товарів і надання послуг у
сфері оборони та безпеки, та про
внесення змін до Директив 2004/17/
ЄС та 2004/18/ЄС).
3. Загальна характеристика і
основні положення проекту закону
Проектом Закону передбачається вести зміни до Господарського
кодексу України, законів України
“Про зовнішньоекономічну діяльність” та “Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення
та подвійного використання” у частині надання повноважень держав-

59

ним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо
здійснювати закупівлю продукції,
робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, без залучення спеціальних експортерів, а також створення сприятливих умов
для суттєвого розширення ВТС та
залучення іноземних інвестицій в
Україну через налагодження ліцензійного виробництва сучасних
ОВТ в Україні та укладення офсетних угод.
Передбачено конкурентні процедури під час закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких
становить державну таємницю.
Скасовується закритий реєстр виробників (постачальників) продукції,
робіт і послуг оборонного призначення, поставка (закупівля) яких за державним оборонним замовленням
становить державну таємницю; замість нього вводиться Відкритий реєстр виробників оборонної продукції, в тому числі єдиних виробників
оборонної продукції.
Передбачено зміни до Закону
України “Про державну таємницю”
у частині зниження рівня таємності у сферах оборони, економіки, науки і техніки та зовнішніх відносин. Крім того, передбачається, що
не буде відноситься до державної
таємниці окрема інформація про
закупівлю товарів, робіт і послуг
для забезпечення Збройних Сил
України та інших військових фор-

мувань та правоохоронних органів, у тому числі за державним оборонним
замовленням
(крім
випадків, якщо сама продукція, роботи і послуги, що закуповуються
за оборонним замовленням, становлять державну таємницю).
Вводиться положення, відповідно до якого проект основних показників оборонного замовлення
складається з відкритої та закритої
частин:
1) перелік (номенклатура) та
обсяги продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, та обсяг
коштів, передбачених на такі цілі,
інформація про які не становить
державну таємницю, та поставляються (закуповуються) шляхом
відкритих конкурентних процедур;
2) перелік (номенклатура) та
обсяги продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, та обсяг
коштів, передбачених на такі цілі,
інформація про які становить державну таємницю, та поставляються (закуповуються) шляхом закритих конкурентних процедур.
Проектом Закону передбачається вести зміни до законів України
“Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони” та “Про публічні закупівлі” у частині зниження рівня
таємності закупівель за державним
оборонним замовленням. Зокрема
передбачається, що за оборонним
замовленням процедури закупі-
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вель, передбачені Законом України
“Про публічні закупівлі”, не будуть
застосовуватись лише у тих випадках, коли сама продукція, роботи
або послуги становлять державну
таємницю (тобто, коли закуповуються або створюються новітні
складні зразки озброєння, військової або спеціальної техніки). На
цей час зазначені процедури застосовуються у всіх випадках, коли
державний замовник визначить,
що сама закупівля відноситься до
державної таємниці, незалежно від
того що є предметом закупівлі. Також передбачається зобов’язати
уповноважений орган оприлюднювати на його веб-порталі інформацію про реєстр виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, який на сьогодні є
таємним.
Передбачається
зобов’язати державних замовників
звітувати про результати здійснення процедур закупівлі, укладення
та виконання державних контрактів з оборонного замовлення (у
частині, що не містить державної
таємниці) з оприлюдненням звіту
уповноваженим органом на його
веб-порталі.
Проектом Закону передбачається вести зміни до Закон України
“Про доступ до публічної інформації” для зниження рівня таємності
та недопущення необґрунтованого
обмеження доступу до інформації
(наприклад, надання інформації
статусу “для службового користу-

вання”) про діяльність центральних органів виконавчої влади у
сфері оборони. Зокрема, передбачається встановити, що не може
бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та
плани використання бюджетних
коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами
та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів бюджетних
зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у
будь-який іншій спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і
послуг за бюджетні кошти, у тому
числі за державним оборонним замовленням (крім випадків, коли
предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, що становлять державну таємницю відповідно до Закону України “Про державну
таємницю”), Передбачається також встановити зобов’язання розпорядників зазначеної інформації
обов’язково її оприлюднювати.
В проекті Закону передбачена
стаття щодо державного регулювання цін на продукцію за державним
оборонним замовленням задля визначення основних принципів державної політики у цій сфері.
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4. Стан нормативно-правової
бази у даній сфері правового регулювання
Законодавчими актами, що визначають дану сферу правового регулювання, є Конституція України,
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, закони України «Про національну безпеку
України», «Про державну таємницю», «Про публічні закупівлі»,
«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового
призначення та подвійного використання», «Про страховий фонд
документації України», «Про доступ до публічної інформації» та
інші законодавчі акти України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація
запропонованого
проекту закону не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів України.
Натомість прийняття проекту
Закону сприятиме підвищенню
ефективності системи забезпечен-

ня потреб сил безпеки та оборони
України та розвитку національного оборонно-промислового комплексу.
6. Запобігання дискримінації
Проект закону не має положень,
які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
Правила і процедури, передбачені у проекті закону, спрямовані
на мінімізацію ризиків вчинення
корупційних правопорушень.
8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
проекту закону
Прийняття проекту Закону дозволить підвищити ефективність
реалізації державної політики у
сфері національної безпеки, покращенню якості управління ресурсами, спрямованими на забезпечення
національної безпеки, забезпечення прозорості державного оборонного замовлення та зменшення рівня корупції в оборонній сфері.
Проект Закону дозволить створити
сприятливі умови для забезпечення військових формувань України
необхідним сучасним озброєнням
та військовою технікою, розвитку
оборонно-промислового комплексу, розширення ВТС та залучення
іноземних інвестицій в Україну.
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Порівняльна таблиця
Чинна редакція

Запропонована редакція
Закон України “Про державну таємницю”
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки
і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній
безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою;
віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про
віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до
державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом
обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці
України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї
інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю,
та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього;
гриф секретності - реквізит матеріального носія секретної
інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації;
державний експерт з питань таємниць - посадова особа, уповноважена здійснювати відповідно до вимог цього Закону віднесення
інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки
і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування;
допуск до державної таємниці - оформлення права громадянина
на доступ до секретної інформації;
доступ до державної таємниці - надання повноважною посадовою
особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією
та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, цією
посадовою особою відповідно до її службових повноважень;
засекречування матеріальних носіїв інформації - введення у
встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та
доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання
відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим
матеріальним носіям цієї інформації;
Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в якому
зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних
експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у
визначених цим Законом сферах;
категорія режиму секретності - категорія, яка характеризує
важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю,
які зосереджені в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
криптографічний захист секретної інформації - вид захисту, що
реалізується шляхом перетворення інформації з використанням
спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або
відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності,
цілісності, авторства тощо;
матеріальні носії секретної інформації - матеріальні об’єкти, в
тому числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну
таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів,
сигналів, технічних рішень, процесів тощо;
охорона державної таємниці - комплекс організаційно-правових,
інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових
заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної
інформації та втратам її матеріальних носіїв;

державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці
України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом,
державною таємницею і підлягають охороні державою;
віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про
віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної
таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у
разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з
опублікуванням цього Зводу, змін до нього;
гриф секретності - реквізит матеріального носія секретної
інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації;
державний експерт з питань таємниць - посадова особа, уповноважена здійснювати відповідно до вимог цього Закону віднесення
інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування;
допуск до державної таємниці - оформлення права громадянина на
доступ до секретної інформації;
доступ до державної таємниці - надання повноважною посадовою
особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією
та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, цією
посадовою особою відповідно до її службових повноважень;
засекречування матеріальних носіїв інформації - введення у
встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та
доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання
відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим
матеріальним носіям цієї інформації;
Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в якому
зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних
експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у
визначених цим Законом сферах;
категорія режиму секретності - категорія, яка характеризує
важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю,
які зосереджені в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
криптографічний захист секретної інформації - вид захисту, що
реалізується шляхом перетворення інформації з використанням
спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або
відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності,
цілісності, авторства тощо;

матеріальні носії секретної інформації - матеріальні об’єкти, в тому
режим секретності - встановлений згідно з вимогами цього Закону числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну
таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів,
та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів
сигналів, технічних рішень, процесів тощо;
єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці;
охорона державної таємниці - комплекс організаційно-правових,
розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації - зняття в установленому законодавством порядку обмежень на поширення інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових
заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної
та доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування
раніше наданого грифу секретності документам, виробам або іншим інформації та втратам її матеріальних носіїв;
матеріальним носіям цієї інформації;
режим секретності - встановлений згідно з вимогами цього Закону
та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів
спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження
єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці;
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, - експертиза, що
проводиться з метою визначення в державних органах, органах
розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації - зняття
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях наявності умов, передбачених цим Законом, для провад- в установленому законодавством порядку обмежень на поширення та
доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування
ження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
раніше наданого грифу секретності документам, виробам або іншим
матеріальним носіям цієї інформації;
ступінь секретності («особливої важливості», «цілком таємно»,
«таємно») - категорія, яка характеризує важливість секретної
спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження
інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, - експертиза, що
державою;
проводиться з метою визначення в державних органах, органах
технічний захист секретної інформації - вид захисту, спрямований місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях наявності умов, передбачених цим Законом, для провадна забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності,
ження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
цілісності та унеможливлення блокування інформації.
ступінь секретності («особливої важливості», «цілком таємно»,
«таємно») - категорія, яка характеризує важливість секретної
інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони
державою;

Абзац відсутній.

технічний захист секретної інформації - вид захисту, спрямований
на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності,
цілісності та унеможливлення блокування інформації.
Термін “складний зразок (система, комплекс) озброєння,
військової або спеціальної техніки” вживається у значенні, визначеному Законом України “Про державне оборонне замовлення”.
Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці
До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом,
відноситься інформація:

До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом,
відноситься інформація:

у сфері оборони:

у сфері оборони:

про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів
бойового управління, підготовку та проведення військових операцій,
стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші
найважливіші показники, які характеризують організацію,
чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та
іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне
забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань;

про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів
бойового управління, підготовку та проведення військових операцій,
стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші
найважливіші показники, які характеризують організацію,
чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та
іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне
забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань;

про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і
спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні характеристики,
організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи, пов’язані з розробленням нових
зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх
модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або
здійснюються в інтересах оборони країни;

абзац передбачається вилучити

про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів
загальнодержавного та регіонального, у разі необхідності міського і
районного рівня, щодо приведення у готовність єдиної державної
системи цивільного захисту населення і територій до виконання
завдань в особливий період та про організацію системи зв’язку
(оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів,
регіонів і окремих об’єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності;
забезпечення виробничої діяльності об’єктів національної економіки
у воєнний час; { Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 8 в
редакції Закону N 2432-VI ( 2432-17 ) від 06.07.2010 }
про геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні
дані і характеристики, які мають значення для оборони країни;
2) у сфері економіки, науки і техніки:
про зміст мобілізаційних планів державних органів та органів
місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи
мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування,
запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і
матеріалів, а також зведені відомості про номенклатуру та рівні
накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, закладення,
освіження, розміщення і фактичні запаси державного матеріального
резерву;
про використання транспорту, зв’язку, потужностей інших галузей
та об’єктів інфраструктури держави в інтересах забезпечення її
безпеки;
про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного
оборонного замовлення;
про плани, обсяги та інші найважливіші характеристики добування,
виробництва та реалізації окремих стратегічних видів сировини і
продукції;
про державні запаси дорогоцінних металів монетарної групи,
коштовного каміння, валюти та інших цінностей, операції, пов’язані
з виготовленням грошових знаків і цінних паперів, їх зберіганням,
охороною і захистом від підроблення, обігом, обміном або вилученням з обігу, а також про інші особливі заходи фінансової діяльності
держави;

про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів
загальнодержавного та регіонального, у разі необхідності міського і
районного рівня, щодо приведення у готовність єдиної державної
системи цивільного захисту населення і територій до виконання
завдань в особливий період та про організацію системи зв’язку
(оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів,
регіонів і окремих об’єктів щодо евакуації, розосередження населення
і забезпечення його життєдіяльності;
забезпечення виробничої діяльності об’єктів національної економіки
у воєнний час; { Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 8 в
редакції Закону N 2432-VI ( 2432-17 ) від 06.07.2010 }
про геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні
дані і характеристики, які мають значення для оборони країни;
2) у сфері економіки, науки і техніки:
про зміст мобілізаційних планів державних органів та органів
місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи
мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування,
запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і
матеріалів, а також зведені відомості про номенклатуру та рівні
накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, закладення,
освіження, розміщення і фактичні запаси державного матеріального
резерву;
про використання транспорту, зв’язку, потужностей інших галузей та
об’єктів інфраструктури держави в інтересах забезпечення її безпеки;
абзац передбачається вилучити
про плани, обсяги та інші найважливіші характеристики добування,
виробництва та реалізації окремих стратегічних видів сировини і
продукції;
про державні запаси дорогоцінних металів монетарної групи, коштовного каміння, валюти та інших цінностей, операції, пов’язані з
виготовленням грошових знаків і цінних паперів, їх зберіганням,
охороною і захистом від підроблення, обігом, обміном або вилученням з обігу, а також про інші особливі заходи фінансової діяльності
держави;

про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні
роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології,
нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що
мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво
впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну
безпеку України;
…

про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні
роботи, предметом яких є створення новітніх складних зразків
(систем, комплексів) озброєння, військової або спеціальної техніки,
що суттєво впливають на національну безпеку України;

Не відноситься до державної таємниці інформація:

Не відноситься до державної таємниці інформація:

про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту,
про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини;

про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту,
про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують
безпеці громадян;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують
безпеці громадян;

про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;

про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;

про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;

про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;

…

про закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення Збройних Сил
України та інших військових формувань та правоохоронних органів,
у тому числі за державним оборонним замовленням (крім випадків,
якщо продукція, роботи і послуги, що закуповуються за оборонним
замовленням, становлять державну таємницю);

абзац відсутній

про незаконні дії державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб;
інша інформація, доступ до якої відповідно до законів та
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмежено;

про незаконні дії державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб;
інша інформація, доступ до якої відповідно до законів та
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмежено;

Закон України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”
Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Сфера застосування Закону

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо закупівля
товарів, робіт і послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну
таємницю».

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо окрема
інформація про продукцію, роботи і послуги, що закуповуються за
оборонним замовленням, становлять державну таємницю відповідно
до Закону України «Про державну таємницю».

Закон України “Про доступ до публічної інформації”
Стаття 6 Публічна інформація з обмеженим доступом

Стаття 6 Публічна інформація з обмеженим доступом

1. Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.
2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до
закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту
репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний
інтерес в її отриманні.
3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником
інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до
такої інформації, які існували раніше.
5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження
бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження
державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних
документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена,
по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які
отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених
частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється
на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може
завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони,
розслідуванню чи запобіганню злочину.

1. Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.
2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту
репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний
інтерес в її отриманні.
3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником
інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до
такої інформації, які існували раніше.
5. Не може бути обмежено доступ до інформації про складання,
розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів
бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними
програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті
31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення
розпорядження бюджетними коштами у будь-який іншій спосіб,
планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів,
робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі за державним оборонним замовленням (крім випадків, коли окрема інформація про
закупівлі товарів, робіт і послуг, становить державну таємницю
відповідно до Закону України “Про державну таємницю”), володіння,
користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у
тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих
коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та
найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не
підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених
у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної
інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до
положень статті 5 цього Закону.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси
(структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх
витрачання тощо);

1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси
(структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх
витрачання тощо), а також інформацію, зазначену у частині п’ятій
статі 6 цього Закону;

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім
внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти
рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативноправові засади діяльності;
….
		

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім
внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти
рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативноправові засади діяльності;
….

Закон України “Про публічні закупівлі”

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Сфера застосування Закону

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом
закупівлі є:

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом
закупівлі є:

товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням
захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх
зберіганням, транспортуванням та обліком;

товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням
захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх
зберіганням, транспортуванням та обліком;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними
дипломатичними установами;
дипломатичними установами;
товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну
таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»

товари, роботи і послуги, що становлять державну таємницю
відповідно Закону України «Про державну таємницю»

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання»

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
…
суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів - зареєстрований
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, суб’єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює
міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність;
…
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суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів державний замовник з державного оборонного замовлення, а також зареєстрований
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Стаття 12. Реєстрація суб’єктів здійснення міжнародних передач
товарів
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Суб’єкти господарювання України, державні замовники з державного оборонного замовлення, які мають намір здійснювати
міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку
(брокерську) діяльність, пов’язану з міжнародними передачами
товарів військового призначення, попередньо реєструються як
суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю. З цією метою зазначені суб’єкти
подають відомості та документи, необхідні для проведення
попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. За підсумками експертизи центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови
здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно
від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо
та видає зазначеним суб’єктам посвідчення про їх реєстрацію як
суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з
відповідними роз’ясненнями про особливості здійснення таких
передач.
Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову
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міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку
(брокерську) діяльність, пов’язану з міжнародними передачами
товарів військового призначення, попередньо реєструються як
суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним
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експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови
здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно
від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо
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відповідними роз’ясненнями про особливості здійснення таких
передач.

У разі виникнення потреби у проведенні додаткового
міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про
реєстрацію не може перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.
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видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію не може
перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних
документів.

У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення
про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, у разі:

У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення
про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, у разі:

припинення в установленому законодавством порядку діяльності
суб’єкта господарювання;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності
суб’єкта господарювання, державного замовника з державного
оборонного замовлення;

встановлення, що посвідчення або відповідні роз’яснення до нього
надані на підставі недостовірних даних.
Попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних
заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних документів на
здійснення міжнародних передач таких товарів є обов’язком суб’єкта
господарювання та суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15
цього Закону.

Суб’єкт господарювання та суб’єкти, зазначені у частині третій
статті 15 цього Закону, мають право доручити проведення
попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в
установленому порядку повноваження на здійснення діяльності
щодо попередньої ідентифікації товарів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності щодо
попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного
контролю та видає таким юридичним особам відповідні свідоцтва з
додатками, у яких зазначаються переліки штатних і позаштатних
експертів та відповідних позицій товарів (або груп товарів), щодо
яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів.
Порядок надання таких повноважень визначається Кабінетом
Міністрів України.
Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову
у видачі свідоцтва про отримання юридичною особою повноважень
на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів, що
підлягають державному експортному контролю, якщо не потрібне
додаткове міжвідомче узгодження, становить 45 робочих днів з дня
надходження всіх необхідних документів.
У разі необхідності проведення додаткового міжвідомчого узгодження міністерства, інші державні органи повинні надати
відповідний висновок протягом 15 днів з дня отримання
відповідного запиту центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.
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го експортного контролю або у продовженні строку його дії
відмовляється у разі:
відмовляється у разі:
наявності в документах, наданих юридичною особою,
недостовірної інформації;
неподання юридичною особою всіх необхідних документів;
порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю.
Свідоцтво про надання повноважень підлягає скасуванню у разі:
порушення уповноваженою юридичною особою законодавства у
галузі державного експортного контролю;
надання уповноваженою юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів;
встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою
повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої
ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
надано юридичній особі на підставі наданих такою особою
недостовірних даних;
надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо
попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням
встановленої у додатках до свідоцтва відповідності експертів та
товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу;
припинення юридичної особи або за заявою цієї особи.
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встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою
повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої
ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
надано юридичній особі на підставі наданих такою особою
недостовірних даних;
надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо
попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням
встановленої у додатках до свідоцтва відповідності експертів та
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припинення юридичної особи або за заявою цієї особи.
Закупівля за імпортом в іноземних юридичних осіб продукції, робіт,
послуг оборонного призначення для забезпечення потреб військових
формувань здійснюється центральними органами виконавчої влади
на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю без їх реєстрації як суб’єктів здійснення міжнародних передач
товарів.

Частина тринадцята відсутня.

Стаття 13. Повноваження на право здійснення міжнародних передач
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Для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення
та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю,
суб’єкти господарювання повинні отримати від Кабінету Міністрів
України відповідні повноваження.

Для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю,
суб’єкти господарювання повинні отримати від Кабінету Міністрів
України відповідні повноваження.

Порядок отримання та скасування повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок отримання та скасування повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Частина третя відсутня.

Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за
імпортом для забезпечення потреб військових формувань може
здійснюватися державними замовниками в іноземних юридичних осіб
шляхом укладення на підставі дозволу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, державного контракту з іноземними юридичними особами, що є виробниками або постачальниками таких
продукції, робіт, послуг оборонного призначення.

Стаття 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти) про
здійснення міжнародних передач товарів

Стаття 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти) про
здійснення міжнародних передач товарів

Зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно
міжнародних передач товарів укладаються суб’єктами господарювання відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо
здійснення таких передач, установлених Кабінетом Міністрів
України.

Зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних
передач товарів укладаються суб’єктами господарювання, державними замовниками з державного оборонного замовлення відповідно до
законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких передач,
установлених Кабінетом Міністрів України.

Суб’єкту господарювання України забороняється укладати
зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних
передач будь-яких товарів або брати участь у їх виконанні в будьякий інший спосіб, ніж це передбачено цим Законом, якщо їм стало
відомо, що такі товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб’єктом господарської діяльності з метою
створення зброї масового знищення чи засобів її доставки.

Суб’єкту господарювання України, державним замовникам з
державного оборонного замовлення забороняється укладати
зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних
передач будь-яких товарів або брати участь у їх виконанні в будь-який
інший спосіб, ніж це передбачено цим Законом, якщо їм стало відомо,
що такі товари можуть бути використані іноземною державою або
іноземним суб’єктом господарської діяльності з метою створення
зброї масового знищення чи засобів її доставки.

Суб’єкт господарювання, державний замовник з державного
оборонного замовлення зобов’язаний відмовитися від виконання
зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення
Суб’єкт господарювання зобов’язаний відмовитися від виконання міжнародної передачі будь-якого товару, якщо йому стало відомо, що
зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення
товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим споживаміжнародної передачі будь-якого товару, якщо йому стало відомо, що чем, ніж це було визначено в такому договорі (контракті) чи
товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим спожива- пов’язаних з ним документах, на підставі яких отримано дозвіл,
чем, ніж це було визначено в такому договорі (контракті) чи
висновок або міжнародний імпортний сертифікат.
пов’язаних з ним документах, на підставі яких отримано дозвіл,
висновок або міжнародний імпортний сертифікат.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності,
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на
території України, так і за її межами;

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, а
також діяльність державних замовників з державного оборонного
замовлення у випадках, передбачених законами, побудована на
взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так
і за її межами;

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти
господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності керуються такими принципами:

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти
господарської діяльності, а також державні замовники з державного
оборонного замовлення, які мають право відповідно до законів на
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

Стаття 3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи
без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність
згідно з законами України і постійно проживають на території
України;
- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають
постійне місцезнаходження на території України (підприємства,
організації та об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші
види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни,
консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні
фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні
об’єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно
та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів
господарської діяльності;
- об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які
не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають
постійне місцезнаходження на території України і яким цивільноправовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
- структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності,
які не є юридичними особами згідно з законами України (філії,
відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території
України;
- спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності,
зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне
місцезнаходження на території України;
Відсутня.

Стаття 3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно
з законами України і постійно проживають на території України;
- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають
постійне місцезнаходження на території України (підприємства,
організації та об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші
види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни,
консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні
фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні
об’єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно
та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів
господарської діяльності;
- об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не
є юридичними особами згідно з законами України, але які мають
постійне місцезнаходження на території України і яким цивільноправовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
- структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності,
які не є юридичними особами згідно з законами України (філії,
відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території
України;
- спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності,
зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження
на території України;
- центральні органи виконавчої влади, які мають - державні замовники з державного оборонного замовлення;
- інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами
України.
Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі
створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь
у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть
участь у господарській діяльності на території України, діють як
юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і
законами України.

- інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами
України.
Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі
створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть
участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які
беруть участь у господарській діяльності на території України, діють
як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього
Закону і законами України.
Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі
зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі
зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства
про захист економічної конкуренції, за винятком випадків, передбачених цією статтею.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства
про захист економічної конкуренції, за винятком випадків, передбачених цією статтею.

Виключно уповноваженими Україною як державою суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватись експорт та
імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних
комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин,
ядерних матеріалів (включаючи матеріали у вигляді
тепловипромінюючих зборок), технологій, устаткування, установок,
спеціальних неядерних матеріалів та пов’язаних з ними послуг,
джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів продукції,
технологій і послуг, які в даний час використовуються при створенні
озброєнь і військової техніки або становлять державну таємницю
України, яка визначається законами України; дорогоцінних металів
та сплавів, дорогоцінного каміння; наркотичних і психотропних
засобів; експорт творів мистецтва і старовинних предметів з музейних фондів України.

Виключно уповноваженими Україною як державою суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватись експорт та
імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних
комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин,
ядерних матеріалів (включаючи матеріали у вигляді
тепловипромінюючих зборок), технологій, устаткування, установок,
спеціальних неядерних матеріалів та пов’язаних з ними послуг,
джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів продукції,
технологій і послуг, які в даний час використовуються при створенні
озброєнь і військової техніки або становлять державну таємницю
України, яка визначається законами України; дорогоцінних металів та
сплавів, дорогоцінного каміння; наркотичних і психотропних засобів;
експорт творів мистецтва і старовинних предметів з музейних фондів
України. Зазначені обмеження не поширюються на випадки закупівлі
центральними органами виконавчої влади продукції, робіт, послуг
оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб
військових формувань, коли такі закупівлі здійснюються в іноземних
юридичних осіб, що є виробниками або постачальниками таких
продукції, робіт, послуг оборонного призначення.

Речення відсутнє.

Призначення уповноважених суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і
регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до
компетенції Кабінету Міністрів України, який має погоджувати свої
рішення з відповідними Комітетами Верховної Ради України.
Встановлення у будь-якій формі державної монополії на експорт та
імпорт інших видів товарів, не зазначених у цій статті, не
дозволяється і може бути оскаржено у судовому порядку. Будь-які
організації, в тому числі державні, не мають права здійснювати
функції, що прямо чи побічно перешкоджають іншим суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності вільно здійснювати таку діяльність
або в іншій формі, за винятком випадків, прямо зазначених в цьому
Законі.

Призначення уповноважених суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і
регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до
компетенції Кабінету Міністрів України, який має погоджувати свої
рішення з відповідними Комітетами Верховної Ради України.
Встановлення у будь-якій формі державної монополії на експорт та
імпорт інших видів товарів, не зазначених у цій статті, не
дозволяється і може бути оскаржено у судовому порядку. Будь-які
організації, в тому числі державні, не мають права здійснювати
функції, що прямо чи побічно перешкоджають іншим суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності вільно здійснювати таку діяльність
або в іншій формі, за винятком випадків, прямо зазначених в цьому
Законі.

Господарський кодекс України
Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

1. Зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є
господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у частині
першій статті 139 цього Кодексу, та/або робочою силою.

1. Зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є
господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у частині першій
статті 139 цього Кодексу, та/або робочою силою. До
зовнішньоекономічної діяльності також відноситься діяльність
державних замовників з державного оборонного замовлення у
випадках, передбачених законами.

2. Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах
свободи її суб’єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні
відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених
законом, та рівності перед законом усіх суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
3. Загальні умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктами господарювання визначаються цим Кодексом,
законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 378. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
1. Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є:
суб’єкти господарювання, зазначені в пунктах 1, 2 частини другої
статті 55 цього Кодексу.
Відсутня.
2. У зовнішньоекономічній діяльності можуть брати участь також
зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи,
утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади
або органами місцевого самоврядування.
3. Держава гарантує однаковий захист усіх суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.

2. Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах
свободи її суб’єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні
відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених
законом, та рівності перед законом усіх суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
3. Загальні умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктами господарювання визначаються цим Кодексом,
законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативноправовими актами.
Стаття 378. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
1. Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є:
суб’єкти господарювання, зазначені в пунктах 1, 2 частини другої
статті 55 цього Кодексу;
державні замовники з державного оборонного замовлення.
2. У зовнішньоекономічній діяльності можуть брати участь також
зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи,
утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади
або органами місцевого самоврядування.
3. Держава гарантує однаковий захист усіх суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню
Пункт відсутній

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
34) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та
утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї.

